
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local Sector 3 

din data de 30.07.2019

Convocarea acestei şedinţe a fost făcută de către Primarul Sectorului 3 prin invitaţia 
înregistrată cu nr. 3620/CP/24.07.2019.

La şedinţă au participat domnul Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoiţă, doamna 
Viceprimar -  Elena Petrescu şi domnul Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiţă.

Au fost invitaţi să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 3, precum şi din subordinea Consiliului Local.

La şedinţă a participat un număr de 29 consilieri locali din numărul total de 31.
Au lipsit domnii consilieri: Enăchescu Marian Daniel şi Pelinaru Cornel.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri, doamnelor şi domnilor invitaţi! Declar 

deschisă şedinţa ordinară din data de 30.07.2019. în sală sunt prezenţi 29 de consilieri. Vă supun 
spre aprobare ordinea de zi. D-le consilier Comeanu.

Dl. consilier Corneanu Antonio Ciprian
Stimaţi colegi, înainte de a începe, v-aş ruga să avem un moment de reculegere pentru 

cele două adolescente ucise la Caracal. Vă mulţumesc frumos!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim! Puteţi să luaţi loc! D-le consilier Comeanu.

Dl. consilier Corneanu Antonio Ciprian
Propun suplimentarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 3 

din data de 30.07.2019 cu o suplimentare care conţine 13 puncte, conform Dispoziţiei nr. 
3641/29.07.2019.Vă mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 20 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abţineri şi 2 consilieri care nu a votat, suplimentarea 

ordinii de zi a fost aprobată.
Vă supun spre aprobare ordinea de zi, convocată prin Dispoziţia nr. 3620/24.07.2019, 

împreună cu suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
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Cu 21 voturi pentru, 7 abţineri şi un consilier care nu au votat, ordinea de zi a fost 
aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 22.07.2019”. Propuneri, obiecţiuni? D- 
le consilier Voinea.

Dl. consilier Voinea Inocentiu-Ioan
îmi cer scuze pentru mai tinerii mei colegi, dar consider o mare impietate, ca în condiţiile 

în care facem parte, vrând nevrând, din aparatul administrativ local de stat, oricare ar fi el, care a 
fost incompetent să rezolve acest caz, să ne facem acum noi un moment de show, prin această 
solicitare adresată de colegul nostru. O adevărată impietate a fost! Merită tot respectul acele fete. 
Nu se ştie încă, nu a stabilit nimeni că sunt decedate. Ne facem noi acum, stabilim acum că au 
murit şi ţinem un moment de reculegere!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Asta a fost dorinţa colegului nostru.
Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, „Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 22.07.2019”. Propuneri, obiecţiuni? Nu 
sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abţineri şi 2 consilieri care nu a votat, procesul verbal 
a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetare pe trimestrul II  -  2019”. Propuneri, obiecţiuni? D-le consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan
Bună ziua! La acest punct şi la punctul următor, ele sunt legate, evident. Vedem o cădere 

aici, la capitolul venituri, în jur de 400 milioane de lei. Ştiţi foarte bine, că s-a modificat prin 
legea bugetului, s-a modificat impozitul, cota defalcată a căzut foarte mult. Avem realizări de 
venituri pe unele capitole, în jur de 40%. întrebarea mea este, în condiţiile astea, e clar, noi 
aşteptăm banii aceştia să vină de la de la Guvern. Probabil nu vor veni niciodată. Avem vreun 
plan, prin care să compensăm căderea aceasta de venituri? Pentru că pe rectificarea bugetară 
sunt nişte sume foarte mici, adică avem o cădere foarte mare pe venituri şi nu înţeleg care este 
planul, care este viziunea. Mergem, ca oaia la tăiere? Ce facem ca să compesăm aceste venituri? 
Mulţumesc!

Dl. Director Executiv -  Ghetu Octavian -  Direcţia Economică
In ce sens spuneţi acest lucru, că este o cădere pe venituri? Este o rectificare pozitivă, 

veniturile cresc.
Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Eu am văzut foarte bine că este o rectificare pozitivă. Eu mă refer la realizare, că sunt 
intrări mult mai mici faţă de bugetul prognozat. Lipsesc nişte sume foarte mari la cota defalcată 
din impozitul pe venit. Greşesc?
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DL Director Executiv -  Ghetii Octavian -  Direcţia Economică
Cotele defalcate din impozitul pe venit, se vor încasa până la sfârşitul anului. Nu ştiu la 

ce vă referiţi exact când spuneţi o cădere pe venituri?

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan
Deci, spuneţi că s-au realizat veniturile, doar că urmează să fie transferate de Guvern.

DL Director Executiv -  Gheţu Octavian -  Direcţia Economică
Exact! Este Execuţia Bugetară de la jumătatea anului, nu pe tot anul.

D1. Consilier Ene Stelian Bogdan
Aici este întrebarea, pentru că acolo ne-aţi spus că prognoza este făcută pe primele patru 

luni, pe primele şase luni, şi prognoza şi realizarea. Dacă-mi spuneaţi că este pe întreg anul şi 
vedeam 40% era normal. Dar aşa este dat în proiect, bugetul este prognoza de venituri pe 
primele şase luni şi de aceea vă întreb. Dar cred că s-a lămurit, nu cred că mai trebuie să 
insistăm. Mulţumesc!

D1. Director Executiv -  Ghetu Octavian -  Direcţia Economică
Fiind o realizare de 40%, la jumătatea anului, ea ar fi trebuit să fie 50%. Mai sunt 

nelămuriri?
Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana

Alte propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 16 voturi pentru, 3 împotrivă, 8 abţineri şi 2 consilieri care nu a votat, proiectul de 

hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului Sectorului 3 pe anul 2019”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 17 voturi pentru, 3 împotrivă, 8 abţineri şi 1 consilier care nu a votat, proiectul de 

hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordul de 

principiu pentru prioritizarea suportării de la bugetul local al Sectorului 3 a cheltuielilor 
aferente realizării de noi spaţii verzi pe terenuri donate Municipiului Bucureşti şi date în 
administrarea Sectorului 3 ”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 3 împotrivă şi 1 abţinere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii 

materiale din cuprinsul HCLS3 nr. 283/29.05.2019, referitoare la darea în folosinţă cu titlul 
gratuit a unor spaţii din incinta Grădiniţei nr.255, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3, în vederea organizării şi funcţionării a două grupe de creşă 
(educaţie antepreşcolară) care aparţin Creşei Titan”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, 
vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 2 abţineri şi 5 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost 
aprobat.

D-le consilier Ene.
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Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan
Am aprobat o modificare de fond pe o eroare materială şi întrebarea mea era, să se spună 

foarte clar cum a intervenit această eroare materială? Pentru că, conţinutul articolului este 
complet diferit faţă de ce am aprobat şi concret unde a intervenit, când am aprobat forma actuală 
şi cum a intervenit eroarea materială? Altfel, facem modificări de fond prin această procedură. 
Ele trebuie puse în dezbatere publică ş.a.m.d.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
La ce punct aţi dorit?

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan
Scuze! Este valabil pentru punctul 6. Interpelarea este valabilă pentru punctul 6.

Dna Preşedinte de şedinţă Vădnva Iuliana
Din partea aparatului de specialitate? Doamna director.

Dl. Consilier Voinea Inocentin-Ioan
Nu este vorba de o îndreptare eroare materială şi de o modificare.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan
Ştiţi ce înseamnă o îndreptare eroare materială? S-a modificat virgula de colo-colo, s-a 

tehnoredactat greşit. Aici discutăm de o modificare completă a articolului, cu elemente de fond. 
Şi întrebarea este, când a intervenit această eroare material şi cum? De ce s-a ajuns aici?

D-na Director Adjunct -  Bărgăunas Ralnca -  Direcţia Servicii Publice
Nu întotdeauna o eroare materială înseamnă doar un punct sau o virgulă. Se corectează 

eroarea materială, eroarea fiind faptul că la momentul la care s-a redactat textul la hotărârea 
veche, a apărut ca o data cu vânzarea proprietăţii se cedează şi locul de proprietate, poate ceda şi 
locul de proprietate. Am venit şi am modificat şi am spus clar că locul rămâne liber, urmând a se 
supune regulamentului. îşi va face obiectul unei atribuiri conform regulamentului. Am trecut 
textul ca să fie foarte clar şi de înţeles pentru toţi cetăţenii, să nu se mai creeze interpretare.

D-na Neacsu Florentina -  Director Exectutiv Direcţia Asistentă Legislativă
Şi o dată cu hotărârea aceasta, s-a aprobat ca anexă şi regulamentul actualizat, cu aceste 

modificări şi completări. în regulamentul anexă, textul la art. 29 este cel pe care-1 aprobaţi acum 
prin eroare materială.

D-na Director Adjunct -  Bărgăunas Ralnca -  Direcţia Servicii Publice
Practic în momentul de faţă se face prin această eroare materială, se corelează foarte clar 

regulamentul care este anexă la proiectul de hotărâre şi proiectul de hotărâre. Iar acest 
regulament l-aţi aprobat în luna aprilie, a stat şi în dezbatere publică şi a fost aprobat în şedinţa, 
cred că ordinară din luna aprilie.



DL Consilier Ene Stelian Bogdan
în regulă. Dacă ne uităm în anexa hotărârii 175 din martie, găsim forma pe care o 

aprobăm acum. Vă mulţumesc.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim! D-le consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Mulţumesc. Am discutat şi în comisie, chiar şi o altă colegă a avut un caz asemănător, 

ştiţi şi dumneavoastră. V-am semnalat faptul că, cel puţin în două situaţii, nu ştiu dacă sunt mai 
multe, cetăţenii reclamă faptul că, anunţul de licitaţie nu a fost lipit la avizier sau undeva în faţă 
să poată fi văzut şi astfel oamenii, o parte din ei cel puţin, nu ştiu despre licitaţiile care vor urma. 
în primul rând aş dori să primesc răspunsul la acea adresă dacă într-adevăr s-au lipit sau nu acele 
anunţuri, şi aş vrea să vă asiguraţi, adică să avem certitudinea că se lipesc acele anunţuri, pe site- 
ul primăriei înţeleg că sunt afişate, dar nu cred că, acum, toată lumea stă în fiecare zi şi dă 
refresh la site să vadă dacă se afişează locaţiile care vor intra la licitaţie. Aş vrea confirmare, 
dacă într-adevăr s-a lipit, înţeleg că se fac poze când se lipesc respectivele afişe, iar dacă nu, de 
ce nu s-a lipit?

Sper că totuşi s-a lipit şi doar a fost o chestie de rea voinţă din partea unui locatar care a 
rupt afişul. Mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim! D-na director.

D-na Director Adjunct -  Bărgăunas Raluca -  Direcţia Servicii Publice
Afişele s-au lipit peste tot. Avem confirmarea colegilor de la Poliţia Locală, cu poze de la 

fiecare asociaţie de proprietari, au existat însă cazuri în care anumite persoane au rupt acele 
afişe, din acest motiv am încercat toate variantele, am anunţat şi la asociaţia de proprietari, la 
preşedinte, la administratori, am anunţat şi pe site-ul primăriei, fiecare locaţie în parte. Acolo 
unde ne-au fost identificate astfel de situaţii, am fost şi am reafişat în timp real.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le consilier.

Dl. Consilier Dumitru Constantin
Bună ziua! Propunerea mea este să faceţi şi o prognoză pe pagina primăriei în care afişaţi 

locurile de parcare. Pentru că, în clipa de faţă înţeleg că spuneţi, acolo, mă rog, nu chiar în timpi 
reali, cam care sunt locurile de parcare disponibile şi în ce zone. Cred că oamenii neavând un 
interval de timp, fiind nedeterminat, nu o să intre în fiecare săptămână sau lună, dacă el stă în 
cartierul Vitan şi se face licitaţie în Pallady. Să prognozaţi, în următoarele trei luni vom acţiona 
în zonele x, y, z şi atunci toată lumea cât de cât are un interval de timp, în care îşi programează 
să urmărească pagina. Practic, acesta devine un al doilea job, dacă nu ştii când! Mulţumesc.
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D-na director.

D-na Director Adjunct -  Bărgăunas Ralnca -  Direcţia Servicii Publice
Da, o să ţinem cont de acest lucru. Conform modificărilor, la regulament, din luna aprilie, 

oamenii nu trebuie să mai verifice în fiecare zi site-ul primăriei şi se pot depune cereri pentru 
locul de parcare, oricând, ele urmând a fi procesate de către inspectorii de pe zone, la momentul 
la care începe atribuirea pe respectiva zonă.

Toţi cei care au depus cerere şi au lăsat numărul de telefon, adresa de e-mail, au fost 
contactaţi, au fost anunţaţi, au fost anunţaţi la asociaţia de proprietari, au fost anunţaţi şi 
personal, lucruri care se pot dovedi foarte simplu, nu este nici o problemă.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-na director. D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Bună ziua, tuturor! Sper să avem cât mai repede funcţional GIS-ul, astfel încât să nu mai 

trebuiască să se deplaseze nimeni sau să vină să-şi depună ci să vadă în timp real care sunt 
locurile libere, adică fără contract. Acesta este un punct, un obiectiv şi sper ca în două luni de 
zile să rezolvăm pentru că este o problemă de softwear şi se suprapune cât se poate de nefericit 
pe perioada de vacanţă, de concedii, aceasta este un subiect şi un alt obiectiv este, că, da, 
trebuie să găsim soluţii, pentru primul loc de parcare, adică un loc de parcare pentru fiecare 
apartament şi vă asigur că nu suntem deloc departe de acest obiectiv. Asta înseamnă că orice 
cetăţean, acei care îndeplinesc condiţiile, primul loc sau un singur loc de parcare îl cam 
asigurăm. Cei care au avut mai multe locuri de parcare le pierd, păstrează doar unul pentru 
prima etapă şi sper ca în două, trei luni de zile să rezolvăm cele două probleme, adică să 
satisfacem primul loc de parcare şi, doi, să vedem în timp real orice loc de parcare disponibil din 
Sectorul 3 şi să ne ocupăm să şi fie locuri de parcare disponibile, cel puţin în măsura în care 
avem nevoie să acoperim prima solicitare de loc de parcare.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar! D-le consilier.

Dl. Consilier Dobre Alexandru
Mulţumesc frumos. Am şi eu două întrebări către doamna director de la parcări, dacă se 

poate. Prima întrebare: puteţi să preconizaţi cam când s-ar începe licitaţia pentru acordarea 
locurilor de parcare din bateria, din zona staţiei de metrou IDecembrie 1918? A doua întrebare: 
dacă aţi luat în calcul să găsiţi soluţii pentru locurile de parcare din blocurile M2, M6 şi cele din 
zona respectivă, deoarece încă mai sunt probleme pe zona aceea, Strada Trapezului nr. 2, 3, 4 
ş.a.m,d.. Mulţumesc.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
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D-na Director Adjunct -  Bărgăunas Raluca -  Direcţia Servicii Publice
Nu vă pot da un răspuns atât de specific, vorbim de peste 60 de mii de locuri de parcare 

în Sectorul 3 în momentul de faţă, în sistem. Voi verifica şi cu prima ocazie vă anunţ exact 
bateriile. Sunt mult mai multe baterii, nu există o singură baterie acolo şi vă anunţ exact care 
este situaţia.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-na director. D-le consilier.

Dl. Consilier Dobre Alexandru
Mulţumesc frumos.

D-le Primar.
Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana

Dl Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Aş vrea să fac o menţiune, că este adevărat, regulamentul nostru prevede ca o ultimă 

variantă, licitaţie, dar situaţia în care se ajunge la licitaţie, cred că avem undeva la 2%, 3%, 5%. 
90 şi % se atribuie direct, iar situaţiile de licitaţii mai degrabă, nu este pentru faptul că nu există 
locuri suficiente, ci pentru că 2 sau 3 vor locul acela. Ok! Am înţeles că sunt locuri de parcare şi 
10 m sau 20 m mai încolo, dar eu îl vreau pe acela din faţă! Şi atunci când cetăţenii sunt 2 sau 
mai mulţi care şi-l doresc pe acela, atunci eu consider că este corect să meargă la licitaţie, cine 
plăteşte, decât să fie stabilit arbitrar de către un coleg de la primărie.

Dna Preşedinte de şedinţă Vădnva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. D-le consilier.

Dl. Consilier Moldoveanu Lucian-Ionel
Am văzut că între Dristor şi Nicolae Grigorescu s-au numerotat parcările de la bulevard. 

Ce se intenţionează să se facă acolo? Vor fi parcări de reşedinţă? De ce s-au numerotat?
Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana

D-le Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoită
M-am săturat să văd maşini abandonate la bulevard. Ca să ne înţelegem, pe Camil Ressu, 

de exemplu, ce este aia de interes municipal, să văd maşini cu numere de Bulgaria, de Botoşani, 
de Galaţi sau mai ştiu şi eu! Maşini abandonate acolo, în timp ce cetăţenii din Sectorul 3 nu-şi 
pot parca maşina acolo. Da, vor fi atribuite, ca să aibă grijă de ele un cetăţean din Sectorul 3 sau 
cetăţenii din Sectorul 3.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. D-le consilier Mălureanu.



DI. Consilier Mălureanu Li viu
Mulţumesc. Am o întrebare, mai degrabă tehnică. Am observat faptul că trotuarele, cel 

puţin pe străzile secundare, practic sunt mutate cu 2, 3 m mai în spate, iar în locul trotuarelor 
care existau, practic, este stradă acum. Care este regimul acelei zone, acelui trotuar care, practic, 
acum este asfaltat şi devine stradă? Este stradă, este tot trotuar? Ele cum sunt menţionate în 
acte? Mulţumesc!

D-le Primar.
Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana

Dl. Primar al Sectorulni 3 -  Robert Sorin Negoiţă
Aţi făcut o referire foarte generală. Avem speţe, situaţii, în care, este adevărat, de cele 

mai multe ori facem reorganizare. Dar, de exemplu, pe Foişorului, o lucrare foarte frumoasă şi 
este foarte frumos acolo, nu s-a luat deloc din spaţiul verde, ba, în anumite zone, chiar am 
transformat zone mineralizate în spaţiul verde şi am lăţit trotuarul undeva la 3 m şi am pus 
aliniament de copaci, acolo am generat o zonă de agrement foarte frumoasă. îmi este drag să văd 
seara, mai ales seara, cum se plimbă cetăţenii pe acolo, pur şi simplu ies la plimbare. Dar sunt 
foarte multe zone din Sectorul 3, pe care le-am reorganizat, pentru că au fost făcute fără noimă 
atunci când au fost făcute şi sunt zone care le demineralizăm, sunt zone în care spargem asfaltul 
şi le transformăm în spaţiul verde, pentru că lucrurile trebuie să aibă o logică, aşa cum am spus o 
noimă. Deci, avem ambele variante, în acest demers, intenţionăm, deci obiectivul este să avem 
mai multe locuri de parcare şi să avem şi o suprafaţă de spaţiu verde mai mare. Cum se poate 
face treaba asta, este aşa cum am mai spus, parcare în pădure, jos am parcare, sus am copaci şi- 
mi amintesc ce iureş făceau unii pe Bulevardul Unirii, că taie copacii, că distruge spaţiul verde, 
astăzi se parchează în pădure. Bulevardul Unirii este cel mai emblematic exemplu de parcare în 
pădure.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. D-le consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Li viu
Tot nu mi-aţi răspuns la întrebare sau aparatul de specialitate. Deci, întrebarea era pur 

tehnică. De exemplu, Strada Prevederii, pot să vă dau exemplu, că locuiesc în zonă, era trotuar şi 
acum este practic parte din ....

DI. Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiţa
Unde este mai exact?

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Strada Prevederii! înspre intersecţia cu Trapezului, de exemplu. Deci acolo este, clar, 

trec pe acolo, nu este nici un dubiu. O parte din trotuar s-a asfaltat, efectiv este asfalt acolo. Care 
este regimul juridic al acelui trotuar care acum este asfalt? De asta zic, pe acolo trec în fiecare zi,
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nu puteţi să-mi spuneţi că nu a fost trotuar acolo, că ştiu foarte bine că a fost. Este încadrat mai 
departe ca trotuar, devine parte din stradă? Care este regimul acelui fost trotuar?

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită 
Pe Prevederii chiar aproape de intersecţia cu Trapezului, cum mergi către Trapezului,pe 

partea stângă este adevărat că erau două trotuare, unul era la marginea clădirii şi unul era jos la 
marginea străzii. L-am lăţit pe cel care era la marginea clădirii, iar cel care era la nivelul străzii, 
nu îşi mai găseşte utilitate şi l-am transformat în parcare. Dar s-a curăţat zona acolo, arată foarte 
bine.

Tehnic este trotuar?
Dl. Consilier Mălnreann Liviu

Dl Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoiţă
Tehnic? Nu înţeleg exact ce vreţi dumneavoastră să spuneţi cu chestiunea asta, în 

realitate avem trotuar, parcare şi carosabil!

Dl. Consilier Mălureanu Liviii
Eu dacă iau Planul Urbanistic al sectorului, acolo ce o să apară?

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoiţă
Când o să avem GIS-ul şi cu Urbanismul cu tot, acolo o să figureze trotuar, parcare, 

carosabil.
Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana

Mulţumim, d-le Primar. D-le consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan
Relativ la ce aţi spus despre locurile de parcare la bulevard, sigur, motivul invocate este 

corect, că nu vrem să fie depozitate acolo fiare vechi, dar poate soluţia nu este întotdeauna aceia, 
pentru că avem, uneori, parcări foarte aglomerate. Adică, dacă tu ai blocul lângă o intersecţie 
foarte aglomerată, unde vin oameni şi din sector şi din afara sectorului, nu putem să găsim o 
metodă prin care acele locuri să fie închiriate cu plata orară, prin compania municipală ş.a.m.d. 
Este bine cât găsim locuri de parcare pentru cetăţeni, dar uneori oamenii, oricum, vor veni din 
afara sectorului şi vor parca, vor dubla, vor bloca intersecţia ş.a.m.d.. uneori este nevoie de 
locuri cu plată.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Primar.



Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoiţă 
Evident că aveţi dreptate de aceea, de exemplu, pe bulevardul Unirii, chiar dacă le-am 

scos la atribuit, am ocupat doar câteva, pentru că atâtea au fost solicitate, doar primul loc. Toate 
celelalte rămân disponibile, deocamdată. Analizăm cu atenţie, încercăm să găsim cele mai bune 
soluţii, dar cel mai bun exemplu este Bulevaldul Decebal, acea parcare pe care o edificăm chiar 
acum şi în care cel puţin un etaj va fi parcare de reşedinţă şi un etaj va fi parcare cu ora. Dar 
pentru a avea disponibil, avem nevoie de un anumit număr de locuri de parcare. Revin, chiar şi 
actualul regulament ar trebui îmbunătăţit, pentru că, dacă, de exemplu, eu locuitor al Sectorului 
3 am un loc de parcare plătit, dar ziua sunt cu maşina la muncă, consider că este absolut logic ca 
cineva dacă are nevoie de locul meu de parcare să-l folosească şi să-l elibereze atunci când eu 
am nevoie de el, iar pentru asta încercăm, şi chiar azi am avut o altă discuţie pe această temă, 
prin sistemul de supraveghere putem să folosim un soft care ne spune dacă locul meu de parcare 
este sau nu liber, iar cetăţenii din Sectorul 3 pot chiar folosi acel loc de parcare, iar eu îl anunţ 
dinainte să ajung acasă, că mă uit pe telefon şi spun: mi-o fi liber locul de parcare? M-am uitat 
pe telefon şi am văzut că locul meu de parcare este ocupat şi i-am dat o alertă, astfel încât cel 
care mi l-a ocupat să ştie să-l părăsească înainte să ajung eu. Dar este mult până departe! Nu m- 
am angajat că este gata până la sfârşitul anului! Dar, dacă discutăm de Smart City, aceasta este o 
componentă de Smart City.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. D-le consilier.

Dl. Consilier Dumitru Constantin
îmi cer scuze! Doar o completare la ce a spus colegul meu mai devreme, cu asigurarea 

locurilor de parcare şi pentru vizitatori. Este o Hotărâre de Consiliu General nr. 66/2006, care 
prevede că la locuinţele colective trebuie să asiguri cel puţin 20% locuri libere pentru vizitatori. 
Dacă se aplică pur şi simplu hotărârea asta la regulamentul de parcări, eu cred că ne încadrăm şi 
cu locuri pentru cetăţeni şi cu locuri pentru vizitatori. Adică, la fiecare baterie de locuri de 
parcare să prevedem un număr de locuri de parcate care să fie clar marcate, să nu existe discuţii, 
care să fie pentru cine are nevoie şi nu locuieşte în zonă. Mulţumesc.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim. D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoiţă
Foarte scurt! Aveţi dreptate, dar trebuie să menţionăm clar în regulament că nu au voie 

să staţioneze mai mult de 5, 6 ore, punct. Adică, dacă las acolo 20% din locurile de parcare 
disponibile, las pentru vizitatori? Nu-mi vine mie unul care pleacă în delegaţie în Statele Unite, 
cu serviciu 6 luni de zile, să parcheze acolo că este luminat, păzit şi curat, că după 6 ore i-am 
ridicat-o, scurt! Adică, trebuie să găsim acele modalităţi, astfel încât să-i descurajăm pe cei care- 
şi abandonează pur şi simplu maşinile pe domeniul public în Sectorul 3.
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Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. D-le consilier Voinea.

Dl. consilier Voinea Inocentin-Ioan
Eu revin cu o speţă, pe care o ştiu că a existat. Există o Hotărâre a Consiliului General, 

în legătură cu neatribuirea locurilor de parcare de reşedinţă pe arterele pe care circulă mijloacele 
de transport în comun. La un sector ADP-ul a neglijat această hotărâre sau poate la vremea 
respectivă, a fost demult, nici nu ştia de ea, că nu ştia stânga ce face dreapta, şi a atribuit locuri 
de parcare. Cineva nemulţumit că el nu a primit unde şi-ar fi dorit, a atacat în instanţă lucrul 
acesta şi a câştigat pe baza hotărârii respective. Se poate întâmpla şi în cazul nostru acest lucru. 
Aveţi în vedere să puneţi în acord hotărârea a Consiliului General cu decizia pe care aţi luat-o, 
să nu întâmpinăm, adică să dăm loc oamenilor... Atunci a fost o problemă, 20, 30 de oameni s- 
au trezit că nu mai au locuri de parcare de reşedinţă şi iar a început scandalul între ei. Să 
întâmpinăm o astfel de situaţie. Este un studiu de caz şi să aveţi în vedere că se poate întâmpla şi 
lucrul acesta şi-l puteţi evita printr-o modificare a hotărârii de Consiliul General.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Dacă drobul de sare există, deci, dacă există şi dacă drobul de sare cade şi în dreptul Iui 

va fi un copil, este de analizat ce facem acolo. Până atunci nu există niciun proces pe niciun rol 
sau cel puţin nu ştiu de existenţa lui şi suntem bine mersi, cetăţenii sunt mulţumiţi şi noi 
încercăm să ne facem treaba în sensul în care, să încercăm să limităm situaţiile în care maşinile 
sunt abandonate pe domeniul public.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. D-le consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan
Drobul de sare în situaţia asta este o potenţială hotărâre a Consiliului General, dacă există 

deja hotărârea şi ne interzice să facem asta, atunci înseamnă că le atribuim ilegal, adică 
înseamnă că ne-a căzut deja drobul de sare în cap.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Alte propuneri, obiecţiuni? Nu sunt.
Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii 

materiale din cuprinsul HCLS 3 nr. 175/28 .03 .2019referitoare la licitaţia/atribuirea 
locurilor din parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti”.
Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abţineri şi 4 consilieri care nu a votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.
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Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea 
contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual 
între operatorul economic Continental Hotels SA - Sucursala Izvor, Colegiul Tehnic „Mihai 
Bravu” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti”, Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă 
rog!

Cu 28 voturi pentru şi 1 abţinere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea 

contractului de parteneriat pentru formare profesională a elevilor prin învăţământul dual 
între operatorul economic Ingo Trade International SRL, Liceul Tehnologic „Dragomir 
Hurmuzescu” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti”, Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, 
vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind participarea 

Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti în cadrul proiectului „ Urban Resource Centers”, 
finanţat în cadrul Programului de Cooperare URBACT IIP \  Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. 
Votaţi, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 

preţurilor şi tarifelor finale rezultate în urma analizei ofertei financiare a societăţii Algorithm  
Residential S3 SRL pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de investiţii la Bloc C5 - cămin din 
Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny» ”, în conformitate cu noii 
indicatori tehnico-economici aprobaţi prin HCLS3 nr. 312/13.06.2019”, Propuneri, 
obiecţiuni? D-le consilier Galbenu.

Dl. Consilier Galbenii Mircea-Mihai
Mulţumesc. Rog aparatul de specialitate, să ne trimită exact motivul pentru care acum 

este făcută clădirea doar jumătate şi nu complet.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
S-a consemnat! O să primiţi răspunsul în scris. Alte propuneri, obiecţiuni? D-le 

consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Doar o observaţie. Acum reabilităm acest cămin pentru copiii care beneficiază de 

învăţământul dual, este un lucru ok, dar să nu uităm că am avut la dispoziţie un cămin gata 
amenajat pe care ştiţi foarte bine care au fost discuţiile atunci şi se spunea că nu o să fie cerere 
de copii care să vină, să locuiască acolo, uite că este cerere şi acum, acolo sunt nişte muncitori şi 
acum durează ceva timp până reabilităm acest cămin să cazăm copiii din sector, care beneficiază 
de învăţământul dual.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Primar.
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Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoiţă
Domnule consilier aveţi dreptate. Ruşine celor din Consiliul General, care au votat 

împotriva transformării lui în locuinţe sociale. Peste o sută de locuinţe sociale. Ce bune ar fi fost 
pentru Sectorul 3 acele locuinţe sociale! încă o dată ruşine, că i-am văzut că dormeau pe stradă, 
cu oamenii străzii! Dar nu au ridicat mâna să voteze un proiect din acesta, să le facem locuinţe 
sociale. încă o dată, să le fie ruşine, de ticăloşi, demagogi!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. Votaţi punctul 10, vă rog!
Cu 24 voturi pentru, 4 abţineri şi 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost 

aprobat.
Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea 

Anexei la HCLS3 nr. 364/05.07.2019 referitoare la acordarea unui mandat preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL, în vederea vânzării 
mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor şi accesoriilor aflate în patrimoniul societăţii 
Propuneri, obiecţiuni? D-le consilier Mălureanu.

Dl, Consilier Mălureanu Liviu
O observaţie fac. La modul general observ că, din ce în ce mai multe, cred că undeva la 

2/3 din hotărârile de consiliu, practic, fac referire la societăţile administrate de Consiliul Local, 
practic, observăm că activitatea primăriei s-a mutat pe partea de societăţi. Este un lucru de facto, 
este o observaţie. Practic, primăria funcţionează prin aceste societăţi şi avem situaţia actuală la 
societatea Smart City, fostă Investiţii Spaţii Verzi, unde nu-i merge site-ul de vreo săptămână şi 
ceva. Şi, ne trezim că facem primărie pe societăţi, dar uite că nu merge site-ul. Bănuiesc că ar fi 
inacceptabil ca site-ul Primăriei Sector 3 să nu meargă o săptămână şi. Asta cu societăţile, 
fiindcă nu este atât de vizibilă, mai merge. Mulţumesc.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-na preşedinte.

D-na Bălasa Simona Andreea -  
Preşedinte al CA -  Societatea Smart City Invest SRL

Bună ziua! Site-ul este în construcţie în momentul de faţă, datorită faptului că a fost 
schimbată denumirea, se schimbă cu totul, inclusiv obiectul principal de activitate, care era 
spaţii verzi, acum construcţii. Undeva, la finalul săptămânii, cel târziu începutul săptămânii 
viitoare va fi funcţional.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana 
Mulţumim. D-le Primar.

Dl, Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Dar chiar nu este admisibil chestia asta. Ce înseamnă treaba asta, de parcă zici că trebuie 

să-l repar pe acela vechi. Până o să ai site-ul nou, noua formă, funcţionează site-ul vechi, acela
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existent. Nu mai veniţi cu astfel de aberaţii pe aici! Ăsta nu este un argument: este în lucru! Aţi 
avut site? Faceţi-1 funcţional până diseară şi să funcţioneze până este gata noua formă site-ului. 
Dă-o în colo de treabă! Unu şi doi, d-le consilier, ia spuneţi, ce a trecut ca activitate de la 
primărie la societăţi? Ia ziceţi? Haideţi, să fim serioşi! Faptul că, noi, cea mai transparentă 
administraţie publică din România, am creat un sistem, în care tot ce fac societăţile noastre 
trebuie să fie aprobat în consiliu, dumneavoastră nu o interpretaţi în varianta negativă, că este 
incorect, ori noi ne dorim normalitate în ţara asta şi haideţi să fim de bună credinţă, că nu a 
trecut activitate la societăţi sau dacă e, este o chestiune minoră. Societăţile într-adevăr 
funcţionează şi ne dorim să avem un control, Consiliul Local să aibe un control. De aceea am 
creat acest sistem, ca orice mişcă să vină în consiliu. De aceea avem atât de multe hotărâri sau 
nevoie de atâtea proiecte de hotărâri, în speranţa că dumneavoastră nu sunteţi foarte obosit 
acum, că trebuie să le aprobaţi.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. D-le consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
După cum bine ştiţi, martore ne sunt nenumăratele minute ale şedinţelor de consiliu, au 

fost ceva interpelări şi observaţii pe partea de transparenţă la societăţi până au ajuns la stadiul în 
care sunt acum, unele nu puneau mai nimic, a trebuie să avem mai multe intervenţii. într-adevăr 
acum încep să fie din ce în ce mai la zi cu tot ce este acolo, dar a fost mai degrabă un push din 
partea noastră, a consilierilor.

Dl. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoită
Nu din partea mea?

Dl. Consilier Mălnreanu Liviu
Putem să punem minutele să vedeţi de câte ori am intervenit pe acest subiect, la diferite 

societăţi, în care am semnalat că fie nu erau puse facturile de ceva luni, fie erau puse dar practic 
nu prea erau informaţii prin care puteai să înţelegi ce se întâmplă acolo. Ştiţi foarte bine! De asta 
zic, ne sunt minutele martore, nu trebuie să mă credeţi pe cuvânt. O întrebare către doamna 
administrator, domnişoara, îmi cer scuze! Dacă noul site va prelua şi baza de date, arhiva vechii 
societăţi? Bănuiesc că da! Dar vreau o confirmare!

D-na Bălasa Simona Andreea -  
Preşedinte al CA - Societatea Smart City Invest SRL

Da! Bineînţeles, că da!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Primar.
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Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Haideţi, să nu fim atât de răutăcioşi! Este adevărat că perfecţiunea nu există pe lumea 

asta. Da, este adevărat că a existat un push din partea mea, cu un mare sprijin din partea 
dumneavoastră, pe partea de transparentizare. Dar iată că se poate, şi dumneavoastră aţi 
constatat că se poate şi că activitatea s-a îmbunătăţit, este loc de mai bine şi de aceea suntem aici 
pentru a îmbunătăţi permanent şi recunosc faptul că am avut sprijin din partea dumneavoastră, 
pe partea aceasta, nimic de zis, şi încă o dată vă mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. D-le consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan
O întrebare la acest proiect, pentru cea mai transparentă administraţie. Sunt nişte utilaje 

care au fost folosite, le-am tot văzut prin sector. Unele dintre ele poate sunt aproape de sfârşitul 
vieţii, să zicem, este o ipoteză. Noi aici avem nişte preţuri, unele sunt chiar la preţul de catalog. 
Nu consideraţi că ar fi trebuit să ni se dea şi felul în care s-a calculat amortizarea să ne putem da 
şi noi seama, pentru că cineva rău intenţionat ar putea spune, uite cum primăria cumpără de la 
societate nişte fiare vechi, ca să o recapitalizeze într-o manieră netransparentă. Trebuia să ne fi 
dat şi nouă foarte clar uzura, ani ş.a.m.d., amortizarea acestor utilaje.

Dna Preşedinte de şedinţa Văduva Iuliana
D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită 
Stimaţi colegi, haideţi că o lungim foarte mult, îmi cer scuze! Vă spun cum le-am 

solicitat eu să calculeze, ca să fie simplu şi pentru un cetăţean neexperimentat în domeniu, că nu 
sunt toţi oamenii specialişti. Şi anume, atâta vreme cât societăţile sunt transparente şi tot ce au 
achiziţionat este public, cu preţ, cu factură, cu contract, cu utilaj. Dacă aveţi vreodată vreun 
dubiu, referitor la un utilaj anume, nu aşa general, un utilaj, un excavator, o gunoieră, o 
basculantă, faceţi o solicitare pe această parte, cu toate că nu ar fi nevoie de ea, că sunt toate 
transparent, dar revin, preţul ei de achiziţie, plus 1%, chirie inclus. Dacă un utilaj a costat 100 lei 
şi s-a plătit chirie pe el o perioadă, de 10 lei, el nu poate costa preţul lui cu care se 
achiziţionează, cu chirie cu tot, mai mult de 101 Iei. Ca să ştim despre ce discutăm, pentru că am 
aprobat aici, în consiliu un adaos de 1%. Este clar? Verificaţi pentru că este hotărâre de consiliu, 
trebuie să o respecte. Dacă cineva nu a respectat ceea ce noi am hotărât, dumnevoastră aţi 
hotărât aici, la propunerea noastră va suporta consecinţele.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana 
Mulţumim, d-le Primar. D-le consilier Ene.
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PI. Consilier Ene Stelian Bogdan
Nu mi-aţi răspuns la întrebare! Practic noi le cumpărăm la preţ de nou plus 1%, că pe 

mine mă interesează amortizarea. Cum se calculează amortizarea, pentru că unele sunt foarte 
folosite.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Complicaţi o discuţie în mod inutil. Vă repet, preţul de achiziţie plus 1%, cu sau fără 

amortizare, cu sau fără chirie, preţul este cel de achiziţie plus 1 %. în sensul în care este adevărat, 
că ele, utilajele, au fost închiriate primăriei, pentru ele s-a achitat o sumă, ca şi chirie. De acord? 
Ok! Preţul pe care l-am plătit noi, ca şi chirie, plus preţul pe care-1 achităm noi pentru 
cumpărarea utilajului, nu poate să depăşească 101% din cât a fost el achiziţionat. Nici asta nu vă 
este clar?

Dl. consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Ba da, dar nu este corect!

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan
Am înţeles ce spuneţi.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Ce nu este corect?

Dl. consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Păi uitaţi ce spuneţi! A achiziţionat utilajul societatea, eu am plătit chirie pentru el. Hai să 

luăm cifre, ca să fie clar. L-am luat cu 10 lei utilajul, am plătit chirie 1 leu şi-l cumpăr acum cu 
11 lei. Nu, că este 1%, hai să zicem că 10 % avem voie, nu 1%. Am cumpărat cu 11 lei, dar între 
timp, cât eu l-am folosit în chirie l-am uzat şi el nu mai poate să mi-1 vândă cu 10 lei plus leul 
ăla în plus, cât am probat eu aici, înţelegeţi? Că atunci eu trebuie să cumpăr un utilaj nou, 
pentru care eu am plătit chirie de nou şi acum îl cumpăr tot de nou, dar care într-adevăr îmi scad 
chiria, perioada în care l-am folosit. Asta spune colegul. Este adevărat ce spuneţi? Adică asta 
voiaţi practic să spuneţi? Oricum şi asta este o problemă!

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan
Ce spune domnul Primar este valabil, dacă chiria e calculată competitiv la preţul pieţii şi 

dacă include, în totalitate, amortizarea utilajului. Altfel, nu este şi eu nu am nici o informaţie 
despre cum s-a calculat chiria aia, nu am nici o informaţie căror altor entităţi au fost închiriate 
utilajele, ipotetic sau poate au fost folosite de companie? Nu ştiu aceste lucruri şi de aceea eu vă 
întreb de amortizarea utilajului. In ipoteza că au fost folosite doar de primărie pe o chirie care 
reflectă amortizarea, atunci are sens ce spuneţi, dar numai în asta, şi noi nu avem nici o 
informaţie că lucrurile stau aşa.
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D-le Primar.
Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Eu am încercat să explic pe înţelesul necunoscătorilor. O fărâmă, acolo, trebuie să pricepi 

ceva. Tocmai ca să nu complicăm, să nu intrăm aici în discuţii de amortisment, pentru că este o 
chestiune complexă, dacă vreţi intrăm în detaliul acesta, dar pur şi simplu bătrâneşte, aşa spus, 
nu am plătit cu chirie cu tot, chirie care, evident, trebuia să acopere valoarea de amortizare, 
pentru că altfel se duce societatea pe roşu. Dar revin, chirie, preţul pe care l-am plătit ca şi chirie 
şi preţul pe care-1 plătim pe utilaj, nu trebuie să depăşească 101%. Ce este neclar în toată treaba 
asta? Conform hotărârii de consiliu pe care aţi aprobat-o aici, în şedinţă. Dacă cineva nu a 
respectat această hotărâre, nu are decât să suporte consecinţele, iar dumneavoastră care sunteţi 
foarte atenţi la tot ce se întâmplă pe societăţi, activitatea 100% transparentă, nu aveţi decât să 
veniţi să sesizaţi. Domnule, uite excavatorul cutare, serie de şasiu, cumpărat la data de, cu suma 
de cutare, s-a plătit mai mult de 1% atunci când a fost achiziţionat, cu valoarea chiriei inclusă în 
preţ, ca să ştiu despre ce vorbim. Nu este loc de stânga-dreapta! Nu este loc! Şi asta şi 
intenţionez să facem un sistem astfel încât să nu fie loc, nu de interpretare, de vreun abuz, de 
ceva, Ia asta mă refer.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Inliana
Mulţumim, d-le Primar. D-le consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Avem în lista de utilaje, 65 de utilaje. Aş vrea o confirmare de la domnişoara 

administrator, că aceste utilaje au fost închiriate de la momentul achiziţiei şi până în momentul 
de faţă doar către Primăria Sector 3, altfel avem următoarea situaţie: să zicem că până acum au 
trecut 7 luni, dacă ele au fost închiriate 5 luni, mai rămân 2 luni care au fost folosite de către 
societate sau de către alte societăţi, iar această perioadă de 2 luni, practic nu este cuprinsă, adică 
utilajele sunt folosite, dar primăria nu le închiriază şi atunci acea uzură nu este prinsă în acest 
cost. Deci aş vrea o confirmare că toate cele 65 de utilaje, din momentul achiziţiei lor şi până la 
acest moment, când avem hotărârea de consiliu, au fost închiriate doar şi subliniez, doar, către 
Primăria Sector 3, atunci are logică ceea ce spune d-nul Primar, că s-au închiriat, că s-a scăzut 
acea chirie, am înţeles logica din spate, este ok! Dar aş vrea această confirmare, că altfel ne 
furăm puţin căciula. Ne furăm căciula că facem o capitalizare mascată a societăţilor, cum spune 
colegul meu, pentru că acele luni de nefolosire de către Primăria Sector 3, noi le plătim.

DI Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Dacă au fost folosite în altă parte?

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Da. Vreau confirmare, că de când au fost achiziţionate până în momentul de faţă, au fost 

închiriate doar către Primăria Sector 3. Mulţumesc!
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D-na Bălasa Simona Andreea -
Preşedinte al CA -  Societatea Smart City Invest SRL

Utilajele au fost strict închiriate către Primăria Sector 3. Doar pe Sectorul 3.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Ca să ne înţelegem care sunt utilajele. Vorbim de cositoare, de trimmere, de utilaje cu 

care gestionăm spaţiile verzi în Sectorul 3. Dacă nu ar fî fost folosite de Primăria Sector 3, ne-ar 
fi mâncat şerpii. Vă asigur că sunt folosite doar de Primăria Sector 3, cel puţin în cunoştinţa 
mea, sper să nu fi îndrăznit cineva să mişte ceva cu un trimmer. Doamne fereşte! Că despre asta 
discutăm, de nişte trimmere şi de nişte cositori acolo.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan
Atunci dacă lucrurile stau aşa, iertaţi-mi întrebarea! De ce am capitalizat aceste societăţi, 

ca să le dotăm cu nişte utilaje pe care ei nu le-au folosit niciodată, decăt să le închirieze la 
Primăria Sectorului 3, adică nu asta era rolul societăţilor, să facă treaba cu ele nu să ni le dea 
înapoi. Mă iertaţi!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Deci, utilajele astea, în proporţie de 99 şi ceva %, vin de la ADP, tot societatea noastră. 

Este adevărat, noi am făcut aceste societăţi pentru a deservi Primăria Sector 3, să ne facem 
treaba cu ele. Atâta vreme cât, repet ce am mai spus de atâtea ori, am văzut sistemul nord 
american, care funcţionează foarte bine, care este în afara sistemului european. în Europa 
sistemul este să-ţi faci treaba cu societăţi. în Statele Unite şi în America de Nord că şi Canada 
nu face excepţie, primăria face prin direcţiile proprii nu prin societăţi. Când am fost în Statele 
Unite anul trecut şi am văzut sistemul acesta, mi-a plăcut foarte mult şi am luat exemplul ăsta, 
că mi-a plăcut foarte mult, şi atunci utilajele care, repet, sunt de 3 ani, de 5 ani, de 7 ani la ADP, 
pe care utilaje le-am dus la societatea Spaţii Verzi, tocmai în această idee, dar ne-am upgradat. 
Pentru că ce se întâmplă cu lucrurile, cât trăim le învăţăm! Şi, atunci le-am adus la primărie 
pentru că avem Direcţia de Spaţii Verzi.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. D-le consilier Voinea.
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Dl. consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Şi atunci, de ce nu desfiinţăm societăţile, dacă nu mai avem nevoie de ele? Nu vreţi! Am 

şi eu o rugăminte la dumneavoastră! Nu mai călătoriţi aşa mult, că uitaţi ce se întâmplă, visaţi 
noaptea, veniţi din America, dacă vă duceţi în partea cealaltă în Asia, poate mai veniţi cu o altă 
idee. Rămâneţi pe Ioc aici, da! Şi gata, v-aţi oprit!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Alte propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 16 voturi pentru, 6 împotrivă, 4 abţineri şi 3 consilieri care nu a votat, proiectul de 

hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către 

societatea Smart City Invest S3 SRL a contractului având ca obiect ”Furnizare autovehicule 
până în 3.5 tone şi alte produse””. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abţineri şi 3 consilieri care nu a votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind completarea 
Actului Constitutiv al societăţii OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL”. Propuneri, obiecţiuni? Nu 
sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 5 împotrivă, 5 abţineri şi 1 consilier care nu a votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL 
pentru împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm  
Construcţii S3 SRL în vederea continuării colaborării cu societatea Axel&CO Import Export 
SRL în scopulfurnizării de cărămidă”.

D-na consilier Păunică.

D-na consilier Păiinică Adriana
Mulţumesc, d-na preşedinte. Am un amendament, atît la punctul 14, cît şi la 15 şi anume: 

în titlu şi în art. 1 al hotărârii să se scrie „în vederea prelungirii contractului încheiat cu 
societatea Axel&CO Import Export SRL”şi „în vederea prelungirii contractului încheiat cu 
societatea Vectrum Solutions SRL

Dna Preşedinte de şedinţă Vădnva Iuliana
Mulţumesc. Alte propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Vă rog să votaţi amendamentul d-nei 

consilier Păunică! Votaţi, vă rog!
Cu 18 voturi pentru, 7 abţineri şi 4 consilieri care nu a votat, amendamentul d-nei 

consilier a fost aprobat.
Vă supun spre aprobare punctul 14 împreună cu amendamentul d-nei consilier. 

Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abţineri şi 3 consilieri care nu a votat, proiectul de 

hotărâre a fost aprobat.
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Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL 
pentru împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm  
ConstrucţiiS 3 SRL în vederea continuării colaborării cu societatea Vectrum Solutions SRL”.

Vă supun spre aprobare amendamentul d-nei consilier la punctul 15. Votaţi, vă rog!
Cu 18 voturi pentru, 8 abţineri şi 3 consilieri care nu a votat, amendamentul d-nei 

consilier a fost aprobat.
Vă supun spre aprobare punctul 15 împreună cu amendamentul d-nei consilier. 

Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 17 voturi pentru, 3 împotrivă, 8 abţineri şi 1 consilier care nu a votat, proiectul de 

hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui 

mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL 
pentru împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm  
Construcţii S  3 SRL în vederea încheierii contractului de racordare la reţeaua electrică 
Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 6 abţineri şi 3 consilieri care nu a votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL 
pentru împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm  
Construcţii S  3 SRL în vederea încheiem unui contract de achiziţie containere şi 
presscontainere cu societatea Grădinariu Import Export S.R.L”. Propuneri, obiecţiuni? Nu 
sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă şi 11 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui 

mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL 
pentru împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm  
Construcţii S  3 SRL în vederea prelungirii contractului încheiat cu societatea Unirea 
Hypermarket Center SRL”. Propuneri, obiecţiuni? D-le consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Mulţumesc. Practic, acesta este un exemplu cum să nu faci un business. Respectivele 

utilaje înţeleg că sunt mai departe depozitate, în perimetrul societăţii Unirea Hypermarket 
Center SRL, pentru care Algorithm Residenţial plăteşte 11700 euro pe lună chirie, plus paza. 
Din ce am văzut, practic, ele sunt cumpărate de anul trecut, de undeva din luna a zecea, a 
unsprezecea, ceea ce înseamnă că deja am plătit peste 110 mii euro, pe această pază şi având în 
vedere că, bănuiesc că nucred că le vom instala mai devreme de zece luni, nu cred că este chiar 
atât de, se vor mişca atât de repede cu Hala Malaxa, practic vom mai plăti încă pe atât. La un 
scurt calcul vedem că undeva la 15% din preţul de achiziţie, mai plătim, deci, în plus pentru a 
depozita aceste instalaţii. Nu mi se pare deloc un business bun să cumperi ceva pe care-1 vei
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folosi peste un an, un an şi ceva şi să mai plăteşti undeva încă 5, 10% din preţul de achiziţie. Nu 
cred că aşa trebuie făcut business-ul.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Puţină seriozitate cred că.... la o şuetă aşa, nu mi se pare că ar fi un business bun. Eu vă 

dau evaluarea specialiştilor. Nu că am făcut un business bun, am făcut un busines foarte bun, 1- 
am cumpărat undeva sub jumătatea preţului de piaţă, ca să ştim despre ce vorbim. Că s-ar putea 
să ne coste, undeva la 5% chirie. Eu zic că 5% este mai mic decât 150%, cât ar costa ele real, iar 
ca să ni se pară aşa, prin şedinţe de consiliu, că sunt sau nu business-uri în regulă sau nu. Nu 
vreţi dumneavoastră să faceţi o evaluare a acelor aparate, să vedeţi care este valoarea lor de piaţă 
şi după aceea să veniţi să ne spuneţi ce vi se pare, că aşa, cu mâna în bărbie, mi se pare că o 
tratăm puţin prea neprofesionist, ca să nu spun altfel.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana 
D-le consilier Voinea.

Dl. consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Nu aş fi abordat subiectul, dar la modul cum aţi pus problema acum trebuie să o spun. 

Acele utilaje, acel parc care este şi acum în Sectorul 6, aparţine unei societăţi, la care 5% este 
acţionar un personaj care este administrator unic Ia un complex residenţial, la care aveţi interese, 
Reiau. Respectivele utilaje au aparţinut unei societăţi Ia care 5% deţine acţiuni sau, mă rog, nu 
ştiu ce este acolo, părţi sociale, un personaj care este administrator unic la un complex 
residenţial la care dumnevoastră aveţi interese. Ceea ce nu mi se pare deloc moral, să cumpărăm 
nişte utilaje, să Ie lăsăm acolo să plătim în continuare chirie, având nişte interese, existând o 
legătură directă. Dacă tot vorbiţi aşa şi spuneţi că vorbim pe la colţuri şi şuete şi cu mâna în 
barbă.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Stimaţi colegi! Eu nu cunosc nici un acţionar, nici cu 5, nici cu 1, nici cu 90% al acestei 

societăţi, cu care să fi avut vreodată de-a face. Pur şi simplu nu cunosc. Dar dacă dumneavoastră 
cunoaşteţi aşa ceva, aveţi obligaţia legală să sesizaţi instituţiile statului. Există DNA, există 
Parchet, există instanţe în ţara asta şi, repet, dacă dumneavoastră aveţi cunoştinţă de aşa ceva, 
aveţi obligaţia legală. Dacă nu aţi facut-o până acum, vă spun că sunteţi în culpă ca tăinuitor. Vă 
recomand călduros, să mergeţi şi să reclamaţi, să sesizaţi instituţiile abilitate în acest sens. în rest 
cu aberaţiile, mai subţire! Eu, personal, nu ştiu la vă referiţi! Că aţi bălmăjit aici, cu nu ştiu ce 
complex! Care complex?
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DL consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Vă trimit tuturor pe whatsapp, când ajung acasă!

DL Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită 
înainte să ne trimiteţi nouă pe whatsapp, mergeţi cu documentul la DNA, pentru că aveţi 

obligaţia legală să faceţi treaba asta. O să râdă de dumneavoasrtă!

Dl. consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Se poate autosesiza din presă. Dar sunt publice pe internet, le poate găsi oricine.

Dl Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoiţă
Spuneţi-mi care complex? Nu ştiu care complex!

Dl. consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Le pot pune în legătură!

DL Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Care complex?

DL consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Nu-1 ştiu pe de rost. Nu fac o pasiune din încrengăturile pe care le faceţi dumnevoastră,

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Domnule coleg, să ştiţi, că dacă vă cereţi scuze, chiar vi le primesc, să ştiţi! Este o 

aberaţie ce spuneţi!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureann Liviu
Vreau să acept provocarea domnului Primar! Aş dori ca administratorul societăţii să-mi 

pună la dispoziţie lista acelor echipamente achiziţionate.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Nu este pe site?

DL Cosocarin Alexandru-Dan -  
Preşedinte al CA - Societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

Este pe site, dar putem să facem mai mult decât doar o listă, să-i punem toate datele 
tehnice, ca să poată să facă o evaluare.

Dl. Consilier Mălureann Liviu
Şi o să iau unu, două echipamente şi vedem puţin....
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Dl. Cosocariu Alexandru-Dan -
Preşedinte al CA - Societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

Nu unu, două, trebuiesc luate toate.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Luăm random câteva echipamente şi vedem dacă sunt sau nu în preţul pieţei. Este simplu. 

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Deci, un singur echipament de acolo valorează 3 milioane de euro! Un singur 

echipament!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. Votaţi, vă rog, punctul 18.
Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă şi 7 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui 

mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL 
pentru împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm  
Construcţii S3 SRL în vederea acordării în continuare a unui beneficiu în natură 
salariaţilor,\  Propuneri, obiecţiuni? D-le consilier Dobre.

Dl. Consilier Dobre Alexandru
Mulţumesc frumos. Aş fi dorit ca în proiectul de hotărâre să ne fi prezentat mai multe 

oferte de preţ şi actualizate, având în vedere multitudinea de firme existente de catering pe piaţă, 
astfel încât să alegem oferta cea mai avantajoasă.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumesc, d-le consilier. D-le Coşocariu.

Dl Cosocariu Alexandru-Dan -  
Preşedinte ai CA - Societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

Trebuie să luaţi în considerare, faptul că noi am făcut cerere de ofertă, la nivel de data, 
atunci în 03.03.2018 sau când este data, pentru simplul fapt că atunci am cerut acest beneficiu 
pentru angajaţi. Din cele 7 sau 8 companii, doar două au spus că sunt dispuse să aducă exact în 
intervalul orar, pentru că noi avem pauza de masă între 12:00 şi 13:00. Toţi muncitorii trebuie să 
mănânce neapărat între 12:00 şi 13:00. Majoritatea companiilor ne-au spus că nu pot să 
garanteze acest lucru. După care, cei care au spus că pot să facă acest lucru, le-am oferit ocazia, 
jumătate din muncitori au mâncat de la o companie, jumătate de la cealaltă companie. Timp de 
30 de zile şi ei au ales compania cu care să mergem. Noi am cerut la 7 sau 8, din cele 8 doar 2 au 
spus că sunt dispuse să aducă acel număr de porţii, fix în intervalul nostru orar pe care l-am vrut, 
şi pe urmă muncitorii au ales pe care să mergem. Ele nu sunt updatate pentru că atunci s-a făcut
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selecţia. între timp nu ştiam că o să ajungem la suma de 100 de mii euro, care nu este pus în 
actul constitutiv, acum am ajuns şi de aceea vă cerem continuarea contractelor.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le consilier Dobre.

Dl. Consilier Dobre Alexandru
Totuşi ar fi fost mai bine să Ie fi pus pe acelea 8, pentru acoperire.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Este o chestiune serioasă asta cu mâncarea, cu hrana pentru muncitori. Mai ales acum în 

situaţia în care ne batem pe ei, că toată lumea îi ofertează, toată lumea le mai dă 2 lei Ia salariu, 
le mai dă o condiţie, ceva, le mai dă un bonus şi eu mai ştiu ce. Dacă este diferenţă de 1 leu, 2. 
Ok! Ideea este următoarea, este grabă mare, este urgenţă cu asta? Câţi oameni avem noi? Repet 
1 leu sau 2 lei pe o porţie de mâncare, în situaţia în care ai o calitate superioară, vreau să vă spun 
că vin din domeniu, dădeam de mâncare la câteva mii de oameni şi dacă mâncarea nu-i ce 
trebuie, credeţi-mă că dai 2 lei mai puţin şi se aruncă. Mai bine dau 1 leu sau 2 lei în plus, dar 
este o mâncare de bună calitate pe care o mănâncă toată lumea şi nu se aruncă nimic sau 
acceptabil. Nu este o problemă, mai avem şi alte societăţi care am înţeles că avem ceva de 
referinţă, cu 16 lei. Eu zic aşa, când se termină asta? Când am oprit furnizarea de mâncare, că 
asta este catastrofa, deci nu trebuie să ne permitem asta. Haideţi să o facem în felul următor, eu 
v-aş propune, dacă sunteţi de acord să o aprobăm, cu condiţia ca săptămâna asta sau săptămâna 
viitoare vă ocupaţi şi faceţi o analiză împreună cu domnul preşedinte, director, astfel încât să ne 
asigurăm că este ce trebuie, dar cred că nu ne putem permite la ora aceasta să oprim furnizarea 
alimentelor de prânz pentru muncitori, că am putea să avem nişte sincope grave şi să pierdem 
mult mai mult decât atât. Repet, discutăm de 1 leu, 2 lei. Am înţeles de la 18 lei Ia 16 Iei! 
Haideţi să vedem! Nu de aici facem diferenţa, părerea mea.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. D-le consilier Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian
Ideea este că e o selecţie făcută în martie 2018 şi ar trebui făcută o nouă selecţie. Nu mi 

se pare nimic nelalocul ei.

Dl. Cosocariu Alexandru-Dan -  
Preşedinte al CA - Societatea Algorithm Constrnctii S3 S.R.L.

Atunci a fost contractul, că atunci aveam nevoie. Nu am nici o problemă, facem şi în 
fiecare lună. Eu nu aş opri-o.
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Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită 
Dacă nu aprobăm acum avem sincopa asta?

DL Cosocariu Alexandru-Dan -  
Preşedinte al CA - Societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

Da, dacă nu aprobăm acum, ne oprim! Dar hotărârea nu este dată cu nume şi prenume, 
este, în general, pe hrană caldă. Este acoperitoare şi putem să facem.

DL Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Poate costa şi mai puţin!

Dl. Cosocariu Alexandru-Dan -  
Preşedinte al CA - Societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

Da, bineînţeles.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le consilier Voinea.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Contractul respectiv nu avea nişte termene de plată? Cum oprim? Ne aduce mâncarea şi o 

plătim pe loc? De ce spuneţi că este pericol cu mâncarea?

Dl. Cosocariu Alexandru-Dan -  
Preşedinte al CA - Societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

Termenele le-am depăşit.

Dl. Consilier Voinea Inocenţiu-Ioan
De ce aţi stat atâta cu ele? Adică avem urgenţe, lucruri care nu sunt urgente şi asta pare o 

urgenţă că rămân oamenii, morţi de foame şi nu aţi adus-o mai devreme?

DI. Cosocariu Alexandru-Dan -  
Preşedinte al CA - Societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

Consiliul Local nu se întruneşte în fiecare săptămână.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Staţi pentru o săptămână, adică avem termene cu statul, se lucrează cu termen de plată 

lungi, nu zic 45 de zile, dar măcar 30 de zile.

Dl. Cosocariu Alexandru-Dan -  
Preşedinte al CA - Societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

Nu avem termene atât de lungi, tocmai ca să obţinem nişte condiţii mai bune, cum ar fi 
un gramaj mai mare. Scopul meu nu a fost să spun că acest lucru s-a întâmplat din cauză că, şi
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anume Consiliul Local nu s-a întrunit mai des, ci pentru că noi semnăm nişte contracte, nu ştim 
exact ce sume maxime o să avem, când ajunge la acea sumă maximă şi când nu mai pot să fac 
plăţi, este datorită Actului Constitutiv şi într-adevăr asta ar trebui făcut. Noi Ie facem o dată la 
două săptămâni verificările acestea, ca să nu le facem zilnic, pentru că ne-ar lua foarte mult 
timp.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le consilier Marineaţă.

Dl. Consilier Marinetă Marcel
Bună ziua! Propun un amendament la acest punct şi anume: prelungirea până în luna 

septembrie, în aceleaşi condiţii şi aceeaşi sumă din contract, iar până la sfârşitul lunii septembrie 
să ne prezinte o nouă ofertă cu societăţile care s-au înscris pentru acest lucru.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Deci le aprobăm până la 30 septembrie.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Vă supun spre aprobare amendamentul domnului consilier Marineaţă. Propuneri, 

obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 18 voturi pentru, 2 abţineri şi 9 consilieri care nu au votat, amendamentul domnului 

consilier a fost aprobat.
Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul domnului 

consilier. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 18 voturi pentru, 1 abţinere şi 10 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a 

fost aprobat.
Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind reorganizarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi aprobarea 
organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
Propuneri, obiecţiuni? Doamna consilier Galbenu.

D-na Consilier Galbenii Ana Iulia
Aşa cum am discutat cu doamna directoare la comisie, rugămintea este, pentru că în 

raportul de specialitate şi în expunerea de motive nu este suficient de clar, o explicitare pe 
detalierea numărului de angajaţi, de la ce a fost, pe personalul contractual pentru că există o 
diferenţă şi o neclaritate. Doar o exprimare, o notă care se adaugă proiectului şie totul ok. 
Mulţumesc mult!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le consilier Mălureanu.
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DL Consilier Mălureanu Liviu
Mulţumesc. Aş dori din partea aparatului de specialitate, câte hotărâri de Consiliu de 

reorganizare a primăriei şi al aparatelor, inclusiv cele care sunt sub consiliu au fost în ultimii doi 
ani de zile?

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-na director.

Dna David Alina -  Sef Serviciu Managementul Carierei
Bună ziua! îmi cer scuze, nu ştiu pe dinafară. Anul acesta ştiu că au fost doar două. 

Aceasta este a doua cu care intră astăzi în consiliu. Pe anul trecut, cred că trei, dar nu sunt 
sigură. Pot răspunde până la sfârşitul şedinţei, mă duc în birou, verific şi vă spun.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Deci, nu doar la Asistenţă, în general aparatul primăriei.

Dna David Alina -  Sef Serviciu Managementul Carierei
V-am răspuns pentru aparatul de specialitate al Primarului, pentru Primăria Sectorului 3.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Alte propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă, 9 abţineri şi 2 consilieri care nu au votat, proiectul de 

hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind completarea 

Anexei la HCLS 3 nr. 4/11.01.2018 referitoare la reprezentanţii Consiliului Local Sector 3 în 
Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţeaua şcolară a 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti”.

Acest punct are vot secret. Vă rog să faceţi nominalizarea. Şi punctul 21 şi punctul 22. Vă 
rog să faceţi nominalizarea. D-na consilier Păunică.

D-na consilier Pănnică Adriana
Mulţumesc, d-na Preşedinte. Am de făcut pentru punctul 21, respectiv în Consiliul de 

Administraţie la unitatea de învăţământ Şcoala Primară de Muzică ”Boem” îl propun de domnul 
consilier Dobre Alexandru iar la CEAC pentru Şcoala Primară de Muzică ”Boem” pe colega 
noastră d-na consilier Marinescu Ionela, la Grădiniţa”Copiii Montessori” pe domnul consilier 
Dobre Alexandru, iar Grădiniţa ”Kiga 99 Luft Ballons” pe d-na consilier Marinescu Ionela. 
Mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim. Vă rog să tipăriţi buletinele pentru ambele puncte, şi pentru punctul 21 şi 

pentru punctul 22.
Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Nu mai sunt alte propuneri? Simt absolvent de liceu de muzică, poate candidam şi eu.
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Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Am întrebat. Nu a mai ridicat nimeni mâna.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Asta era ideea, că nu aţi mai întrebat. Măcar formal nu aţi întrebat.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Am spus de la început: propuneri, obiecţiuni. D-na consilier a ridicat mâna, a fost singura. 

De la început, dacă ridicaţi mâna...

Dl. Consilier Voinea Inocenţiu-Ioan
Am văzut că dacă de la început ridicam mâna, nu ţineţi minte. Trebuie să ridic după ce 

coboară colegul mâna.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Inliana
Ţin minte, dar îi iau pe rând. Spuneţi!

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Nu, că vă stric buletinele de vot.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Deci, dacă doriţi, chiar nu e nicio problemă. D-le Voinea, dacă aveţi propuneri, chiar 

propuneţi! Dacă doriţi să intraţi în consiliile de administraţie nu este nicio problemă.

- PAUZĂ-

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
îi dau cuvântul domnului Popescu Romeo pentru citirea rezultatului.

Dl. consilier Popescu Romeo

Rezultatul votului pentru proiectele de la punctele 21 şi 22 sunt validate propunerile cu 
majoritate de voturi. Deci, domnul Dobre Alexandru la Şcoala Primară de Muzică “Boemi” şi 
doamna Marinescu Ionela la Şcoala de muzică “Boemi”, domnul Dobre la Grădiniţa ”Copiii 
Montessori” şi doamna Marinescu la Grădiniţa ”Kiga 99 Luft Ballons”.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumesc! Vă supun spre aprobare punctul 21 “Proiect de hotărâre privind 

completarea Anexei la HCLS 3 nr. 4/11.01.2018 referitoare la reprezentanţii Consiliului 
Local Sector 3 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
reţeaua şcolară a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. 
Votaţi, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
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Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi p ro iec t de hotărâre privind completarea 
Anexei la HCLS 3 nr. 506/30.10.2018 referitoare ta desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de 
învăţământ preuniversitar din reţeaua şcolară a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti”. 
Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 7 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 1 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind 

reorganizarea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 3, în Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3, instituţie 
publică de interes local cu personalitate juridică” Propuneri, obiecţiuni? Domnul consilier 
Dobre.

Dl. consilier Dobre Alexandru

Da, mulţumesc! La expunerea de motive, nu ar fi fost necesar să ne fi prezentat şi un punct 
de vedere de la juridic?! întreb. Dacă din punct de vedere legal putem să facem lucrul acesta, dacă 
avem acoperire, în sensul ăsta.

Dna Neacsu Florentina -  Director Executiv Direcţia Asistentă Legislativă
Cei care au semnat raportul de specialitate, expunerea de motive, răspund pentru ceea ce 

au semnat. Deci, legea nu mă obligă ca pentru orice proiect de hotărâre să fie viza Direcţiei 
Juridice. Mai mult decât atât, Secretarul din punct de vedere juridic vizează proiectul de hotărâre.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnul consilier Voinea.

Di. consilier Voinea Inocentiu
Dacă s-a deschis subiectul, ridic şieu o problemă şi întreb: de ce trebuie să facem atâtea 

experimente, adică ...nu părem că suntem o administraţie serioasă dacă acum 6 luni în urmă am 
zis că e mai bine aşa, şi acum ne dăm seama că nu e mai bine. Adică puteam să stăm cu picioarele 
în apă rece o zi, două, să împăcăm toate opiniile şi să alegem cea mai bună soluţie, nu să oscilăm 
între a fî entitate de sine stătătoare sub tutela Consiliului Local sau să fie direcţie în cadrul 
Primăriei.

Dna Preşedinte de şedinţa Văduva Iuliana
Domnule Primar.

DI. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită
Am văzut o chestiune mai ales în perioada post decembristă, îmi amintesc că se tot discuta, 

că noi în România trebuie să facem reorganizare, reformare instituţională. Vreau să vă spun că în 
orice ţară e o normalitate, reorganizarea, restructurarea, implementarea unei, mă rog, sau să ne 
propunem să ne asumăm ca obiectiv performanţa administrativă. în această mutare -  
reorganizare, tocmai am pierdut vreo 50 de posturi în plată, ceea ce nu are decât să mă bucure, 
pentru că ne-au scăzut costurile cu salariile şi ne-a crescut performanţa administrativă, iar acest
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demers, fix în această direcţie, câtă vreme voi ocupa acest scaun o să continue. Pentru că, da, cred 
că trebuie să ne propunem cu toţii performanţa administrativă. Iar asta înseamnă, evident, costuri 
reduse, din ce în ce mai mici şi servicii de o calitate din ce în ce mai bună.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule Primar. Domnule consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocenţiu
Iniţial, tocmai că am discutat şi în comisii lucrul acesta, argumentul salariilor mai puţine şi 

al angajaţilor mai puţini a fost adus atunci când am trecut Direcţia de Impozite şi Taxe Locale ca 
entitate se sine stătătoare, cu personalitate juridică în subordinea Primăriei, că atunci argumentul a 
fost, nu mai avem Serviciul Juridic şi acolo şi acolo, nu mai avem personal acolo şi acolo şamd. 
Tot aşa am spus şi atunci, Ia fel, că eficientizăm, că avem oameni care lucrează....acum aceeaşi 
placă ni se pune şi când întoarcem. Când am fost serioşi? Niciodată, nu?!

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită
Şi atunci, şi acum.

Dl. consilier Voinea Inocentin
Oamenii au nevoie de predicabilitate şi de stabilitate. Oamenii au nevoie într-adevăr să se 

schimbe ce nu funcţionează, dar nu aşa din jumătate în jumătate de an sau chiar mai des, aşa cum 
avem noi această aprobare de organigramă, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi 
Funcţionare aproape în fiecare lună. Aici nu este în regulă. E în regulă să schimbăm ce nu e bine, 
dar nu atât de des. Haideţi să vedem într-adevăr ce nu e bine şi când schimbăm, schimbăm şi nu 
mai revenim. Aici e problema!

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită
“Schimbăm şi nu mai revenim”...da, domnule, schimbăm, vedem cum funcţionează, 

analizăm, tragem concluzii şi acţionăm. Şi într-o discuţie cu domnul director de la Taxe şi 
Impozite, care mi-a spus că ar putea să vină cu o variantă mai suplă şi care ar putea să funcţioneze 
şi să dea performanţă, rezultate mai bune în activitate, şi am zis hai domne să încercăm iară 
varianta asta cu...variantă cu un personal redus...cu cât domnul director faţă de ce am început noi 
acum un an sau doi?

DL Uie Petre Iulian -Director Executiv Direcţia Impozite si Taxe Locale
150 eram înainte să venim în Primărie....

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită
Ce înseamnă predictibilitate? Credeţi că ai noştri colegi de la taxe şi Impozite au vreo 

treabă că funcţionează în cadrul Primăriei sau funcţionează în subordinea Consiliului Local, ca şi 
direcţie separată?! Haideţi să fim serioşi atâta facem caz de o chestiune, de nişte detalii, care sunt
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e adevărat relevante, dar pe care colegii noştri de acolo nu le percep ca o problemă sau cel puţin 
eu nu am senzaţia asta.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule Primar. Domnule consilier Voinea.

Dl. consilier Voinea Inocenţiu
Domnule Primar, argumente în defavoarea aducerii la Primărie a Direcţiei de Taxe şi 

Impozite locale v-au fost aduse inclusiv de conducerea direcţiei Ia vremea respectivă, dar aţi 
hotărât dumneavoastră că e mai bine să vină la Primărie. Şi acum aţi dat înapoi, practic.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule director.

DI. llie Petre Iulian -Director Executiv Direcţia Impozite si Taxe Locale
Discuţia pe care am avut-o în momentul în care Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a 

intrat în cadrul Primăriei nu a fost o problemă contradictorie. A fost o viziune politică a domnului 
Primar pe care noi aparatul de specialitate avem obligaţia să o punem în practică. în cadrul acestei 
viziuni, una din direcţii era direcţia de a se diminua cheltuiala cu personalul, în acelaşi timp 
păstrând eficienţa şi competitivitatea....

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită
....crescând eficienţa şi competitivitatea.

Dl, llie Petre Iulian -Director Executiv Direcţia Impozite si Taxe Locale
...... crescând eficienţa şi competitivitatea. Lucru care s-a şi întâmplat. Problema este că

Direcţia de Impozite şi Taxe Locale are o dinamică specifică unei instituţii financiare de colectare 
a impozitelor şi taxelor locale. în urma experienţei avute în cadrul Primăriei am considerat că sunt 
anumite mecanisme care se creează în interiorul unei Direcţii de Impozite şi Taxe Locale care nu 
pot fi extrapolate la nivelul unei primării. Tocmai pentru că Direcţia de Impozite şi Taxe Locale 
are o specificitate anume şi un flux al documentelor şi al informaţiei diferit faţă de primărie. 
Acesta este motivul pentru care astăzi vă supun dumneavoastră atenţiei şi rugăminţii de a aproba 
acest Consiliu, să ne redobândim personalitatea juridică.

Dl. consilier Voinea Inocenţiu
.... politic...

DL Iile Petre Iulian -Director Executiv Direcţia Impozite si Taxe Locale 
Nu. De data asta cred că am fost destul de clar. Am spus că, am îndeplinit obiectivul de a 

diminua cheltuiala salarială..

DL consilier Voinea Inocenţiu
acord politic.



Dl. Hie Petre Iulian -Director Executiv Direcţia Impozite si Taxe Locale
.... este o chestie administrativă.....dacă îmi permiteţi am spus aşa, reiau ce am spus: un

Primar are o viziune politică, cu care vine şi pe care noi aparatul de specialitate, specialiştii, 
trebuie să o punem în practică.

Dl. consilier Voinea Inocenţiu
Reducerea personalului, nu ţine de politică.

Dl. Hie Petre Iulian -Director Executiv Direcţia Impozite si Taxe Locale
Ba ţine de politică. Cheltuiala...

Dl. consilier Voinea Inocenţiu
Ţine de personal, de eficientizare, de management, de altceva, nu de politică.

Dl. consilier Petrescu Cristian.
Politică managerială.

Da, foarte bine.
Dl. consilier Voinea Inocenţiu

Dl. Hie Petre Iulian -Director Executiv Direcţia Impozite si Taxe Locale
Bine. Mulţumesc mult!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită
Acolo cu o decizie politică.... dar, să ne înţelegem există politică de marketing, există

politică de management...da, da, sunt viziuni diferite. A nu se înţelege, că nu are nicio treabă cu, 
culori politice sau cu chestiuni care ar putea fi interpretate sau interpretabile. Vreau să vă spun 
stimaţi colegi, că demersul de a subţia aparatul Primăriei Sector 3 va continua câtă vreme voi fi 
eu pe aici. 11 consider un demers absolut corect şi necesar. Iar odată cu implementarea noilor 
tehnologii, care se întâmplă în acest moment, ar trebui să scădem costurile, inclusiv sau mai ales 
costurile cu salariile.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana 
Mulţumim, domnule Primar. Domnule consilier, Galbenu.

Dl. consilier Galbenu Mircea Mihai
Mulţumesc! înainte de şedinţă am avut la comisie o informaţie de la domnul director şi 

domnul Primar a spus că se reduc posturile. îl întreb, încă o dată pe domnul director, dacă în 
cadrul acestei treceri există diminuare de funcţii, personal, în cadrul direcţiei.
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PI. llie Petre Iulian -Director Executiv Direcţia Impozite si Taxe Locale
Discuţia pe care am avut-o cu dumneavoastră era, dacă prin ieşirea din cadrul aparatului 

primăriei se diminuează numărul de posturi ale Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale şi v-am spus 
că, nu. Pentru că în momentul acesta avem o organigramă de 112 persoane, urmând ca finalul în 
urma ieşirii să fie de 117 persoane. Ceea ce a spus domnul Primar, se referă la faptul că, în 
momentul în care am intrat în primărie aveam 150 de posturi pe organigramă şi ca urmare a 
procesului de restructurare am ajuns la 112. Despre asta era vorba.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule director. Domnule Primar .

Dl. Primar al Sectorulni 3 Robert Sorin Negoită
Mulţumesc mult. Ca să se înţeleagă. Am fost de acord să-i dăm 5 posturi în plus, pentru că 

legea asta e atât de slabă încât are nevoie de ele pentru a face mutările în cadrul direcţiei. Doar 
atât, nu pentru că are dreptul să Ie ocupe pe cele 117, nici într-un caz nu are voie să aibă în plată 
mai mult de 112, ca să fie treaba clară. Da? Mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim. Alte propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 24 voturi pentru, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 2 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind 

reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 şi aprobarea 
organigramei, statului de Juneţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

Dna consilier Păunică Adriana
Mulţumesc, doamna preşedinte. Referitor la acest proiect, am dori ca Serviciul de Audit să 

realizeze o misiune de audit până la sfârşitul lunii august, cu privire la activitatea desfăşurată de 
DGITL în cadrul Primăriei Sector 3. Mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, doamnă consilier.
Alte propuneri, obiecţiuni? Nu simt. Votaţi, vă rog!
Cu 18 voturi pentru şi 11 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 3 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind  

încheierea parteneriatul de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi 
societatea Premium Expo SRL” . Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 4 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind 

aprobarea actualizării preţului contractului nr. 8878/01.08.2019 în conformitate cu 
prevederile Instrucţiunii nr. 1/2019 la obiectivul de investiţie „Construire complex
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multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport la Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu(fosta 
nr. 21)”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abţineri şi 4 consilieri care nu au votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind 
modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Extindere 
Şcoala Gimnazială nr. 81”, aprobaţi prin Anexa la HCLS3 nr. 133/07.04.2017”. Domnul 
consilier Dumitru.

Dl. consilier Dumitru Constantin
Bună ziua! O să fim de acord cu orice investiţie în învăţământ, în primul rând pentru 

învăţământ, dar vreau să vă aduc aminte că acum 1 an de zile am primit promisiuni de la 
departamentul de specialitate, că la sfârşitul fiecărei investiţii realizate în învăţământ şi în lucrări 
publice o să primim o actualizare a preţului final pentru aceste investiţii.

Vreau să vă aduc aminte acest lucru şi să ne puneţi Ia dispoziţie pentru investiţiile 
încheiate în cursul mandatului nostru pentru fiecare obiectiv public, cât a fost estimat şi cât a fost 
de fapt cheltuit pentru obiectivul respectiv. Mulţumim!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim domnule consilier. S-a consemnat şi o să primiţi în scris.

Dl, Primar ai Sectorului 3 Robert Sorin Negoită
Şi toţi consilierii, nu numai domnul consilier care a semnalat..,vă rog să transmiteţi treaba 

asta. Foarte pertinentă solicitarea. Ar trebui să informăm.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim. Alte propuneri, obiecţiuni? Nu simt. Votaţi, vă rog!
Cu 25 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 6 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenţi obiectivului ”Creşterea performanţei 
energetice a blocurilor B l, B2, B3 din Aleea Cioplea nr. 3A Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. 
Votaţi, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 2 abţineri şi 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost 
aprobat.

Trecem la punctul 7 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind 
modificarea Anexei la HCLS3 nr. 340/25.06.2019 prin care au fo st aprobaţi indicatorii 
tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Lucrări de creşterea eficienţei energetice 
şi modernizare Corp C4 - Creşa „Greieruşul” -  str. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3, Bucureşti”. 
Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 25 voturi pentru şi 4 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 8 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind 

atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect
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„Servicii de dezvoltare, configurare şi mentenanţă curenta module software de gestiune reţea”. 
Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă şi 7 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 9 suplimentar de pe ordinea de zi “ Proiect de hotărâre privind 

atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect „ 
Prestarea de servicii de asistenta informatica platforme software”. Propuneri, obiecţiuni? Nu 
sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă şi 7 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 10 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind 

atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect „ 
Servicii de asistenţă pentru computere personale”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă 
rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă şi 7 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 11 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre atribuirea 

către societatea Algorithm Residenţial S3 SRL a contractului având ca obiect ”Reabilitarea 
sistemului de producere a agentului termic şi apa caldă menajeră la patru imobile aflate in 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 3”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 4 împotrivă şi 8 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 12 suplimentar de pe ordinea de zi “ Proiect de hotărâre privind 

acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm  
Residenţial S3 SRL pentru împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al 
societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL în vederea vânzării utilajelor aflate în patrimoniul 
societăţii”. Domnul consilier.

Dl. consilier Iacob Cezar
Avem, din nou, un punct în care vindem utilajele de la o societate către primărie. O 

rugăminte, dacă se poate pune la dispoziţie un tabel cu valoarea de achiziţie, amortismentul la zi, 
şi valoarea de vânzare. Vorbesc de acest punct pentru Algorithm Construcţii la aceste 
echipamente.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
S-a consemnat şi o să primiţi în scris.

Alte propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 16 voturi pentru, 4 împotrivă şi 7 abţineri şi 2 consilieri care nu au votat, proiectul de 

hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 13 suplimentar de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm  
Residenţial S3 SRL pentru împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al 
societăţii Algorithm Construcţii S  3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în 
vederea modificării Actului constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL”. Propuneri, 
obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 15 voturi pentru, 6 împotrivă şi 5 abţineri, şi 2 consilieri care nu au votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.
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Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Trecem la ultimul punct,” întrebări,interpelări”. D-le consilier.

Dl. consilier Moldoveanu Lucian
Am şi eu o întrebare pentru domnul Primar. Ce se întâmplă cu clădirea din interiorul 

fostului Liceu de Chimie, sala aceea de festivităţi? Am trecut pe acolo şi e în paragină de vreo 
... cred că de anul trecut, de un an. Ce se întâmplă? Nu se mai construieşte nimic. Mulţumesc!

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Este transmis către municipalitate în ideea ca dânşii să continue să finalizeze această 

investiţie. Este transmisă deja la municipalitate cu titlu gratuit.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le consilier Galbenu.

Dl. consilier Galbenu Mircea
S-a vorbit mai devreme la punctul 6, la parcări, de spaţiile verzi în care s-a intrat. Vă dau 

un exemplu unde nu cred că erau necesare lucrările de reabilitare şi mutarea trotuarului în 
interior. Este vorba de str. Răcari nr. 51 -  55 unde oamenii ne-au solicitat oprirea lucrărilor şi 
păstrarea... Sunt două benzi pe sens, nu se poate face a treia, parcarea era deja amenajată, 
bateria de parcări era amenajată, şi lucrările sunt mutate în interiorul grădinii. De ce acest lucru? 
Trotuarul exista. De ce acest lucru? Sunt cerinţe ale cetăţenilor şi am dori să înţelegem punctul 
de vedere al primăriei legat de această situaţie punctuală.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Facem o reorganizare pe tot ce înseamnă Răcari, Strada Răcari, cu trotuar continuu şi 

coerent şi parcare de asemenea. E adevărat că undeva, acolo, cred că un bloc sau două, se 
afectează puţin zona respectivă. Analizăm. Dacă avem vreo solicitare de la o asociaţie de 
proprietari dar, în general, asociaţiile de proprietari ne-au solicitat astfel de lucrări, aşa că.... 
Vom analiza.

Dl. consilier Galbenu Mircea
Este chiar solicitarea unuia dintre preşedinţii de locatari.

Dl Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Să vedem scris, nu aşa.

Dl. consilier Galbenu Mircea
O să le transmitem să vă ceară d-voastră, scris.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le consilier Ene.
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Dl. consilier Ene Stelian Bogdan
Care este planul şi ce viziune strategică aveţi în zona Brăţării, pe PUZ, avem acolo o 

arteră importantă de acces. Acum e o străduţă cu două benzi, s-a lărgit, este lărgit, au putut să 
asfalteze, după aia iarăşi este strangulare, iarăşi este lărgit. Au asfaltat pe unde au avut ocazia, 
întrebarea mea este dacă aveţi în plan să avem acolo un bulevard, pentru că zona aia se dezvoltă 
şi deja au început să se formeze ambuteiaje acolo, dimineaţa. S-a construit, apropo de asta, s-a 
construit imediat lângă Răsărit de Soare, un nou bloc. De ce s-a permis construirea acolo, pentru 
că e exact pe axa unui eventual bulevard. Noi, permiţând construcţia acolo, practic, strangulăm 
accesul pentru următorii 5 0 -1 0 0  de ani spre cartierul care se va dezvolta în sus. Care e viziunea 
acolo?

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită 
Viziunea este în PUZ. Noi nu facem altceva decât să respectăm viziunea din PUZ, 

propusă şi avizată de specialişti. Iar acolo, dacă PUZ-ul a permis acel imobil, noi nu putem să ne 
opunem să-l autorizăm? N-ar fi în regulă, n-ar fi principial corect.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana 
D-le consilier Dumitru.

Dl. consilier Dumitru Constantin
Aş dori să pun o întrebare referitoare la Disciplina în Construcţii. Ne-a fost adus la 

cunoştinţă faptul că lângă Şcoala Generală Cezar Bolliac se construieşte un nou imobil. Noi nu 
ştim, nu avem idee să fie un imobil care să aibă legătură cu şcoala. Totul se construieşte la câţiva 
metri de clădirea şcolii. Cred că ar trebui să primim un raport de la departamentul de 
specialitate, să ştim în ce condiţii a fost aprobată această construcţie, având în vedere normele de 
însorire şi procentul de spaţii verzi necesare şcolii respective. Aceasta este prima interpelare. A 
doua interpelare are legătură cu o altă construcţie făcută pe domeniul public, în Piaţa alba Iulia, 
lângă fostul BCR, fosta firmă Pandor, care îmi aduc aminte că a primit şi nişte derogări de la 
impozite, de la noi, unde, acum, este un alt local care şi-a amenajat o terasă pe spaţiul public, dar 
terasa respectivă nu este doar terasă, e o construcţie de sine stătătoare. în momentul în care a 
fost făcută au reuşit, inclusiv, să distrugă pavimentul, plăcile de granit care sunt puse din banii 
primăriei. Aş vrea să ştiu în ce condiţii au primit aprobare pentru această lucrare, dacă este legal 
executată şi vreau să ştiu cum au fost asigurate condiţiile de construire şi de trafic pietonal şi de 
biciclete în zonă. Aşa că aşteptăm un raport de specialitate din care să aflăm toate aceste 
amănunte. Mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
S-a consemnat şi o să primiţi răspuns în scris. D-le consilier Voinea.

Dl. consilier Voinea Inocenţiu Ioan
Câteva probleme, pe scurt. Una, bicicletele în parc. Au fost puse duminică foarte multe 

semne de “Interzis biciclete” şi m-au mai sunat oamenii. Eu le-am spus că de mult e luată
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hotărârea asta să nu se mai circule perimetral lacului pentru că s-au întâmplat accidente, aşa cum 
aţi spus, dar bicicliştii nu au alternativă. Noi, când ne-aţi spus că vom muta, perimetral lacului, 
pista, cel puţin, eu am înţeles că va fi petrimetral dar in interiorul parcului astfel încât să se 
poată, oarecum, bicicliştii să fie protejaţi de circulaţia pietonilor. Eu, personal, am dat de multe 
ori ocol parcului, cu bicicleta, cine are răbdarea să facă o tură, nu trebuie mai multe, cu mine, va 
vedea de câte ori este stânjenit să circule, în plimbare, nu să facă curse pe acolo, de pietoni, de 
tot ce se întâmplă acolo, dincoace de gardul parcului. Cred că ar fi bine, o dată, să punem o 
limită de vârstă pentru că pe pista de bicicletă, un copil de 5, 6, 7 chiar şi 10 ani nu poate învăţa 
când biciclişti merg pe o pista de biciclete, deci copiii care încă sunt ţinuţi de şa pot să circule în 
parc şi, doi la mână, dacă vrem să facem, totuşi, o pistă de biciclete în parc, să o facem în 
interiorul parcului, la gard, perimetral în exterior, nu în afară, pe trotuar, să nu se mai ştie că e 
trotuar, că este pistă de bicicletă. Prima problemă. A doua problemă, aş vrea să întreb dacă ţeava 
de gaz care traversa trotuarul la o distanţă de 50 cm, nu mai ştiu pe lângă ce şcoală, a fost mutată 
sau nu, modificată. A fost rezolvată?

trece.

A fost, da!
D-na consilier Păunică Adriana

Dl. consilier Voinea Inocenţiu Ioan
Foarte bine. La 60, la cât era? La 70. Era înaltă. Era fileu de tenis ţeava aia. Nu se putea

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoiţă
Ce relevanţă are?

Dl. consilier Voinea Inocenţiu Ioan
Tocmai de asta. De ce ziceţi că nu erau 50 cm? Era fileu de tenis pe trotuar. Bun. 

Mergem mai departe. Pe Splaiul Unirii e un şantier ilegal care a ajuns să aibă o groapă de 800 -  
1000 mp la o adâncime de vreo 4 m. Dacă se întâmplă ceva ilegal şi oamenii de acolo sesizează, 
nu trebuie să ajungem să avem o grotă de 1000 m la 4 m adâncime. Să se pună etrier, să se 
toarne betoane, să se spargă elefantul şi să împroaşte cu beton curţile vecinilor de acolo. Aşa 
ceva nu e în regulă să se întâmple. Cred că dacă cineva îmi sesizează că se lucrează şi a intrat o 
cupă a unui excavator în pământ l-am amendat, mă duc a doua zi, văd că e şi a doua cupă. Păi, 
deja după 3 cupe în 3 zile o duc în penal chestia asta. Nu trebuie să ajung la o groapă de 4 m pe 
Splaiul Unirii pe 1000 mp.

Am discutat cu d-na Ciulinaru de mai multe ori la telefon, pe subiectul ăsta, a intervenit. 
Ideea este că nu trebuie să ajungă groapa de 1000 mp pe 4m. Ce e aberaţie? Că se face de pe o zi 
pe alta? Asta se face într-o lună şi ceva. De asta spun că nu trebuie să stăm o lună să ajungă o 
lucrare în faza asta atât de avansată. Ce e aberaţie?

DL Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Chestia asta că nu trebuie să ajungă o groapă. Vreţi să vă demonstrez tehnic că o groapă 

de 1000 mp la 4 m adâncime poate fi săpată în 3 zile? Haideţi domnule, să fim serioşi că avem şi 
noi 9 colegi la SDC şi avem zeci de sesizări în fiecare zi. Nu suntem la intervenţie la 112 să ne 
ducem în 5 minute. Probabil că a ajuns cineva Ia o distanţă de 2, 3 zile, timp în care oamenii ăia
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au săpat groapa, şi i-am oprit. Să înţeleg că lucrarea a fost sistată, li s-a pus în vedere, îi dăm în 
penal dacă mai continuă. Dar e uşor, aşa, să te apuci şi să cerţi aşa, în van, că au ajuns oamenii la 
3 zile. In 3 zile poate fi săpată acea groapă, nu în 30 de zile, se vede că nu aveţi idee de subiect, 
cum poate fi săpată o groapă la dimensiunea asta. Iar parte cu pista de bicicletă din parc, 
domnule director, am o rugăminte, împreună cu domnul consilier să mergeţi în parc şi să trasaţi 
un traseu pentru o pistă de biciclete care să fie în parc. Asta e real. Adică dacă vrei să te plimbi 
cu bicicleta prin parc, în acest moment, pista de biciclete se închide, pe anumite zone, în afara 
parcului. Cei care vor să se plimbe doar în parc, nu cred că e o iniţiativă greşită de a încerca să 
găsim această variantă. Mergeţi împreună şi încercaţi să găsiţi un traseu pentru o pistă în parc! 
Sunteţi de acord, domnule consilier?

Dl. consilier Voinea Inocenţin Ioan
Cu mare plăcere.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le consilier Voinea.

DI. consilier Voinea Inocenţiu Ioan
D-le Primar, 4 m adâncime pe 1000 mp, puneţi zerourile şi vedeţi câte sute de camioane 

au ieşit de acolo. Oamenii ăia, la 1 iunie, au făcut prima plângere, prima sesizare. Nu spuneţi de 
3 zile, că e august, mâine, poimâine. Eu asta spun, că nu poţi să ajungi la 4 m adâncime pe 1000 
mp, nu 4 mp sau cubi sau cum îi vreţi d-voastră. Faceţi cubajul şi vedeţi câte sute de camioane 
au ieşit de acolo, de pe Splaiul Unirii, şi unde s-au dus. Apropo, unde s-au dus? Aţi cumpărat 
pământul să-l punem la....

Dl. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoită
Facem anchetă, domnule.

DI. consilier Voinea Inocenţiu Ioan
Păi de ce să nu faceţi, domnule, anchetă? Cum să nu faceţi anchetă? Sunteţi protejat de 

declaraţii politice, dar când spuneţi că spun inepţii deja este o jignire şi nu mai sunteţi protejat de 
nicio lege.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Trebuie să fie foarte tulbure în anumită zonă ....  Ce protejat, domnule, cu declaraţii

politice? Nu suntem în parlament, domnule, suntem la primărie, astea nu sunt declaraţii politice. 
Pentru Dumnezeu, e şi greu, domnule! Deci, vă imaginaţi, aţi zis între 800 şi 1000. Hai să zicem 
că e 1000 m. La adâncime de 4 m nu ai cum să calculezi asta. N-ai cum, e greu, şi nu avem noi, 
acum, un data center care să facă acest calcul cu 1000 m la 4 m adâncime, sunt 4000 m, iar 
excavatorul sapă până la 6 m adâncime dintr-o bucată. Dacă pui 4 excavatoare acolo dau scris că 
în 3 zile e gata, e săpat.

Dl. consilier Voinea Inocenţiu Ioan
Păi n-a fost decât unul.
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DL Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Domnule, e noapte. Credeţi-mă, e noapte! în anumite zone e întuneric rău. Deci, repet, 

domnul director tocmai v-a spus că le-a dat sistare de lucrări, i-a amendat cu sistare de lucrări, 
dânşii au continuat lucrarea acolo şi li s-a făcut plângere penală. Mai mult de atât, stimaţi colegi, 
ce putem face noi? Să vină Parchetul, procurori, da. Să vină, să instrumenteze speţa asta care, 
deja, nu mai ţine de noi, atâta vreme cât este în penal, iar noi nu gestionăm situaţii penale. 
Infracţionalitatea nu este la noi, deloc.

DL consilier Voinea Inocenţiu Ioan
Ca să ne înţelegem. Aşa au făcut şi cei de la Caracal, de la 112. “Stai acolo că trimitem 

noi echipajul!” Asta vă spun, de ce să stau 2 luni, să merg de 3 ori în 2 luni ca să ajung în penal 
şi să nu merg azi, mâine şi poimâine, ca să nu fie nevoie acum să-i pun să aducă la starea 
iniţială şi să nu aibă de unde să mai ia 4000 mc de pământ, cât aţi socotit d-voastră? Asta am 
spus, să acţionăm cu celeritate, nu să dormim 2 luni. Asta am spus, să mergem când ne-a sunat 
fata aia, nu după 19 ore.

DL Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Am socotit, acolo sunt 200 de camioane de pământ, 200. Ştiţi câte am cărat noi, într-o zi, 

la Parc Pantelimon? 250 într-o zi. Deci, dacă eram noi acolo, cu societatea noastră, noi o săpam 
într-o zi. Ca să fie treaba clară! Ce poate să facă SDC-ul mai mult decât a făcut? Iar chestia asta, 
că v-a scăpat unde a dus pământul, de abia asta, e inadmisibilă chestia asta. Vă rog să faceţi o 
anchetă şi să-i răspundeţi în scris, domnului consilier, referitor la acest subiect. Vă rog mult.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le consilier Ene.

Dl. consilier Ene Stelian Bogdan
Am solicitat încă de anul trecut să ştergem pista de pe inelul central al parcului pentru că 

duce la accidente. Nu s-a şters, s-au pus ştampilele alea că e accesul interzis al bicicletelor, tot s- 
au făcut accidente. Acum am pus semnele alea. E bine, dar văd că ne întoarcem la aceeaşi 
nebunie, piste de biciclete în parc. în parc, pe regulamentul rutier, lege în ţara asta, pot circula 
bicicliştii cu excepţia cazului în care stânjenesc pietonii. Deci pietonii au prioritate absolută, 
bicicletele pot intra acolo şi pot să se deplaseze. Deci, dacă copiii, maturii vor să meargă prin 
parc nu e o problemă dar nu trebuie să lovească pietonii. Haideţi să nu cădem încă o dată în 
nebunia asta cu piste de biciclete în parc. Ele sunt ilegale, nu se autorizează aşa ceva, piste de 
biciclete în parc nu se fac. Ele se fac separate, cu gard, cu ce trebuie, ca felurile de trafic să fie 
separate. Deci piste de biciclete în parc nu se fac, haideţi să nu mai facem alte trasee în parc. 
Alea care există trebuie şterse, pietonii au voie să meargă în afara inelului central, că avem deja 
o hotărâre că nu mai le dăm voie acolo şi cu asta basta. Şi cei care vor să meargă cu viteză şi 
cicliştii rutieri să meargă pe exteriorul parcului sau pe carosabil. Vă mulţumesc!
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D-le Primar.
Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana

Dl. Primar al Sectorulni 3 -  Robert Sorin Negoită

Uite! Cel mai clar exemplu de cât de dificil este să fii în poziţia asta. Un domn consilier, 
aici, de faţă, ne solicită tocmai să ducem pista de biciclete în parc, din exteriorul parcului şi un 
alt consilier, respectabil, deopotrivă, mă rog, ne cere ca dimpotrivă să nu cumva să avem piste 
de biciclete în parc. De aici reiese şi dificultatea, pentru că îţi dai seama că oricum ai face te 
ceartă cineva. Repet, haideţi să vedem care e opinia majoritară. A fost o propunere aici, domnul 
consilier, să înţeleg, că va merge cu domnul director şi va încerca să identifice traseul unei piste 
de biciclete prin parc, noi vom veni cu propunerea în faţa d-voastră, după ce o analizăm şi noi să 
ne asigurăm că e ce trebuie, şi d-voastră, până la urmă, veţi decide care va fi situaţia şi ce vom 
avea de făcut. Dar, revin, nu e aşa uşor să fii în această poziţie, mai ales pe speţele, uite, una 
emblematică, aici, de faţă. Noroc că acolo nu e nicio groapă de 4m.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Popa. Mă scuzaţi o secundă, lasaţi-1 pe dl Mălureanu să vorbească.

Dl. consilier Mălureanu Liviu
Mulţumesc! Am cerut şi în timpul comisiilor de specialitate, cu toate că nu era punct pe 

ordinea de zi, să vină cineva de la Departamentul de Urbanism. înţeleg că e o sesizare legată de 
un PUD din zona Calea Vitan 9A, unde deja e o zonă foarte aglomerată şi s-a dat o derogare de 
la PUD, trebuia să fie o retragere de 5 m, înţeleg că nu s-a mai respectat acea parte cu retragere. 
Aş dori din partea aparatului de specialitate să mi se pună la dispoziţie documentaţia din spate şi 
dacă au fost derogări, justificarea acelor derogări. Să vedem ce s-a întâmplat acolo şi cum 
anume s-a dat acea autorizaţie de construcţie. în scris sau dacă nu, la următoarea şedinţă! 
Mulţumesc.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
S-a consemnat şi o să primiţi în scris. D-le Popa.

Dl. Popa Haralambie Victor Alexandru -  Preşedinte Asociaţia “CSAM OLIMPIC” 
Bună ziua şi bine v-am găsit. în solicitarea privind acordarea dreptului la cuvânt am 

adresat şi câteva întrebări, nu cred că e cazul să le mai citesc, să merg pe repede înainte, dar aş 
ruga ca aceste întrebări din solicitare să-mi fie răspunse, să fie răspunse în scris. Dacă îmi 
permiteţi aş da totuşi citire unui mesaj pe care l-am primit pe facebook de la un cetăţean. Ar fi 
bine să se consemneze şi mai am la sfârşit o scrisoare deschisă pe care, la fel, ar fi bine să-mi 
daţi voie să o citesc. Spune aşa domnul în cauză: “curţile şcolilor fără sală erau deschise 
cartierului. Cei mari se jucau în curtea şcolii. Curtea este a noastră”, cred că se referea la 
cetăţeni, „ a copiilor celor care plătesc taxe. Toţi elevii din această şcoală cu sală de sport să aibă 
acelaşi tratament cum era înainte. Adică ei trebuie să aibă gratuit cum era în curtea şcolii, în 
funcţie de orarul şcolii nu de firmele private ce iau bani de acolo. Cu aceste săli pierd enorm
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elevii care nu-şi permit dar se jucau acolo, în curtea şcolii. Dacă sălile de sport înseamnă să ia 
bani de la părinţi cu potenţial financiar şi cu cei cu potenţial redus, dar talentaţi, ce se întâmplă? 
Sportul nu mai are sens. Sportul este pentru toţi. Sălile sunt ale noastre, firmele nu. Vreau gratuit 
joacă în curtea şcolii la orice oră. O să câştigăm!”

Şi acum daţi-mi voie să citesc scrisoarea deschisă care se adresează, în primul rând... 
ultimul minut. îmi daţi voie?

D-na consilier Păunică Adriana
Ceea ce ne-aţi citit d-voastră ne-aţi trimis şi pe e-mail.

Dl. Popa Har alambic Victor Alexandru -  Preşedinte Asociaţia “CSAM OLIMPIC”
Nu, nu, acest lucru nu vi l-am trimis pe e-mail. Acest lucru nu e trimis pe e-mail pentru 

că se referă la ultimele reglementări în materie, adică modificarea şi completarea legii sportului. 
Spune aşa : în momentul de faţă, în Sectorul 3, legislaţia actuală privind sprijinirea sportului 
poate fi modificată şi completată cu prevederile legislative existente, modificate şi completate. 
Vă adresez, domnule Primar, solicitarea de a susţine iniţiativa prin care, în beneficiul locuitorilor 
Sectorului 3, să fie adoptate măsuri pentru asigurarea sprijinirii şi încurajării acţiunilor de interes 
local din domeniul sport după cum urmează: accesul gratuit al populaţiei Sectorului 3 în sălile 
de sport şi curţile şcolilor dar, în mod special, accesul gratuit al elevilor. încurajarea practicării 
activităţilor fizice şi sportive pe tot parcursul anului, în mod continuu de cât mai mulţi cetăţeni. 
Susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor. Dezvoltarea programelor 
sportive dedicate categoriilor vulnerabile. Finanţarea multianuală a programelor sportive pentru 
un sezon sau mai multe sezoane competiţionale. Finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi 
programelor sportive de utilitate publică. PI - promovarea sportului de performanţă. P2 - sportul 
pentru toţi. P3 - întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive. P4 - 
redescoperirea oinei. P5 - România în mişcare.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Am rugămintea să ne trimiteţi în scris ceea ce aveţi d-voastră acolo, am înţeles că aveţi o 

foaie destul de mare şi toţi colegii sunt obosiţi.

DL Popa Haralambie Victor Alexandru -  Preşedinte Asociaţia “CSAM OLIMPIC”
Sigur că da, doar închei, mulţumesc pentru amabilitate. Acestea simt ultimele 

reglementări în vigoare, ultima datând din 2019 şi mă refer la Ordinul nr. 321 al Ministrului 
Tineretului şi Sportului. Mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim. S-a consemnat şi o să primiţi. D-le Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoiţă
Stimaţi colegi, nu există nicio persoană care să fi solicitat să ia cuvântul în şedinţa de 

Consiliu Local şi cu care eu să nu fiu de acord. Dar, haideţi să nu exagerăm! Adică nu consider
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că e în regulă să venim aici şi să citim mesaje de pe facebook şi chiar nu e în regulă să venim 
aici şi să vorbim atât de lung după o şedinţă, totuşi, atât de încărcată, o şedinţă lungă. Ce aţi spus 
d-voastră astăzi ne-aţi mai repetat de vreo 10 ori până acum. Noi v-am înţeles şi vă înţelegem că 
luptaţi pentru sport, noi luptăm pentru sport. D-voastră vorbiţi despre nişte baze sportive pe care 
noi le-am amenajat. Şi evident că le-am amenajat în scopul de a fi folosite. Şi ştiţi bine care e 
legislaţia care prevede că ele sunt la dispoziţia consiliului de administraţie. Păi dacă ştiţi bine 
legea, că aţi citit nişte paragrafe din lege, de ce veniţi să ne spuneţi nouă nişte lucruri care nu au 
legătură cu noi, decât în ideea de a reabilita, de a le edifica, de a le întreţine, de a le curăţa. De 
ce nu vă duceţi să citiţi mesajele astea în consiliul de administraţie al şcolilor care se opun în 
ideea de a le deschide publicului larg. Iar legea le dă atribuţii fix dânşilor şi nu nouă. Dacă veniţi 
aici în fiecare şedinţă şi ne citiţi aceleaşi lucruri de o mie de ori nu rezolvă nimic, stimate domn, 
pentru că, repet, decizia nu e la noi, nu e în consiliu. îi convingeţi, ne-aţi convins, pe noi ne-aţi 
convins de mult, de la prima întâlnire. Mergeţi în consiliul de administraţie al şcolilor şi 
încercaţi pe dânşii să-i convingeţi, repet, pentru că ăsta ar fi demersul corect. Altfel, pierdem 
vremea şi noi şi d-voastră. Altfel, dacă veniţi să spuneţi lucruri pertinente, întotdeauna v-am 
primit cu mult drag aici.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana 
D-le consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Mulţumesc. O scurtă întrebare, către domnul Primar. Ştiu că la un moment dat am 

discutat şi aţi spus că încercaţi, pentru o şcoală, să pilotăm sistemul acesta de a avea curtea şcolii 
deschisă, să vedem cum merge. Dacă rămâne valabilă oferta şi dacă da, când o putem 
implementa şi la ce şcoală? Mulţumesc!

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită 
Stimaţi colegi, mai multe baze sportive din curtea şcolii, baze sportive ale şcolilor din 

Sectorul 3, sunt proiectate, sunt gândite de la bun început să aibă acces din exterior, fără să 
afecteze curtea şcolii, doar baza sportivă. V-aş reaminti baza sportivă, foarte frumoasă, de la 
Liceul Alexandru Ioan Cuza, foarte frumoasă bază sportivă, poate fi folosită din exterior, fără să 
aibă legătură cu şcoala. La Şcoala 54, dacă nu mă înşel, la Şcoala 86, de asemenea, doar câteva 
exemple. Nu de noi depinde, stimaţi colegi, depinde de consiliul de administraţie al şcolii, unde 
d-voastră sunteţi membri şi unde d-voastră puteţi să influenţaţi ca decizia să fie într-un sens sau 
altul. Dar haideţi să ne înţelegem, că ştiţi bine ce prevede legea! Nu putem dispune noi, aici, nici 
ca primărie, nici consiliul local nu poate dispune de aceste baze sportive chiar dacă sunt 
amenajate de noi, aşa cum bine ştiţi. Şi o spun cu mult regret, pentru că demersul d-voastră este 
100% corect, dar haideţi să convingem, repet, consiliile de administraţie. Cheia acolo este, nu 
aici.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le consilier Mălureanu.
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DL Consilier Mălureanu Liviu
O singură completare, e vorba despre paznic, e vorba despre costuri, până la urmă. Ne 

putem angaja, ca primărie, să vedem cum e pentru una din aceste şcoli partea asta de pază şi 
protecţie, dacă putem să o acoperim noi, de la bugetul local? Asta e întrebarea, de fapt.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Asta putem încerca, dar eu ştiu ce spuneţi d-voastră. Vreau să vă menţionez faptul că în 

momentul în care am ajuns în această poziţie am făcut o economie de la pază, doar de la costul 
cu paza, de vreun milion şi jumătate de euro pe an. Bani care nu s-au dus în altă parte decât în 
burse, pe lângă vreo alte 3 milioane şi ceva de euro. Eu simt de acord, haideţi să vedem în ce 
măsură putem să găsim o variantă optimă astfel încât paza pe care o punem noi pe un anumit 
orar, în consens cu consiliul de administraţiei al şcolii, vă încurajez să preluaţi iniţiativa, să 
propuneţi una sau două baze sportive în acest sens şi găsim finanţare pentru a prelungi 
programul celor de la pază, pentru că demersul îl consider foarte corect. Trebuie cu şcoala să 
conveniţi un orar şi noi vom prelungi programul de pază în funcţie de ce conveniţi d-voastră cu 
şcoala ca şi prelungire a programului pentru acces la baza sportivă.

Dna Preşedinte de şedinţă Vădnva Iuliana
Asta voiai să spui?

Dl. consilier Moldoveanii Lucian
Ceva asemănător, că feedback-ul nu este că.... cea mai mare problemă e paza. Asta am 

vrut să spun şi eu.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoiţă
Eu nu zic că aşa cum plătim toate celelalte, suntem, evident, disponibili să plătim 

suplimentar dar trebuie să ştim exact pentru ce, în ideea că merită, uite, se întâmplă asta, se 
întâmplă asta. Repet, primul pas e să luăm acceptul consiliului de administraţie. După ce am luat 
acceptul trebuie să stabilim un orar, nu aşa, otova, 24 din 24. Nu. Stabilim programul, noi 
asigurăm pază pentru acel program pe care îl stabilim împreună cu consiliul de adminsitraţie şi 
haideţi să vedem cum funcţionează! Sunt total de acord.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le consilier Ene.

Dl. consilier Ene Stelian Bogdan
Acum, d-voastră ne cam trimiteţi după cai verzi pe pereţi, să vorbim cu consilii de 

adminsitraţie. Ştiţi foarte bine că în ţara asta există o ierarhie juridică, şcolile nu sunt ... sunt 
şcoli private, dar astea sunt şcoli de stat care sunt în subordinea Ministerului Educaţiei, care 
operează pe nişte active care aparţin statului, care sunt în subordinea noastră. Curţile şcolilor nu 
sunt ale Ministerului Educaţiei, simt ale primăriei. E o proprietate publică. Mai mult decât atât, 
ele sunt pe raza sectorului şi hotărârea locală are valoare de lege, la nivelul respectiv. întrebarea
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mea e, am auzit acest pretext juridic invocat de multe ori. Aş vrea şi eu să mi se dea în scris, de 
către Direcţia Juridică, concret, care e temeiul legal pe care o şcoală poate respinge dacă dăm 
acest HCL, pentru că noi dacă HCL-ul şi obligăm deschiderea atunci ele sunt obligate să-l 
respecte. Vreau în scris acest temei legal, am tot auzit.

Dna Preşedinte de şedinţa Văduva Iuliana
Vreau să vă întreb, aţi participat vreodată la o şedinţă în cadrul consiliului de 

administraţie al unei şcoli? Ca să ştiţi ce se discută. Deci ei sunt cei care închiriază sălile de 
sport, terenurile de sport, absolut tot.

Dl. consilier Ene Stelian Bogdan
Nu cred că m-aţi înţeles. Ei sunt cei care închiriază în condiţiile legii. Noi avem această 

atribuţie legislativă, pe raza sectorului. Nu putem să contrazicem legea dar dacă dăm un HCLS 
care-i obligă să deschidă, câtă vreme e proprietate publică, eu aş vrea să ştiu ce temei juridic ar 
putea ei să invoce pentru a bloca acest lucru. Să mi se dea în scris acest răspuns.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Primar.

Di. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Stimaţi colegi, unităţile militare sunt tot proprietate publică, dar nu intră, cine, când vrea, 

acolo. Haideţi ca să ne înţelegem! Repet, faceţi o iniţiativă în acest sens, pentru că aveţi dreptul, 
sunteţi consilieri locali şi, în consecinţă, o să primiţi un răspuns de la Direcţia Juridică, de la noi, 
din primărie, pe bază de lege. Faceţi un proiect de hotărâre scris ca să primiţi un răspuns scris. 
Reţeaua şcolară e reglementată destul de clar de lege, iar noi nu putem să venim şi să modificăm 
legi prin hotărâri de consiliu. Ok. Repet. Stimaţi colegi, veniţi cu o propunere de hotărâre de 
consiliu în scris şi o să primiţi un răspuns în scris, favorabil sau dacă nu este favorabil, 
argumentat legal, pe literă de lege.

Dl. consilier Ene Stelian Bogdan
Am solicitat acum, verbal, şi se va transpune în scris în procesul verbal şi Direcţia 

Juridică poate să ia de acolo, să înţeleagă ce întreb. Care e legea care împiedică primăria să
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Notă; Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul 
de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.
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Name List

Proposal Name:
Suplimentarea 
ordinii de zi

Yes { Vote: 20)
Baetica Nicoleta Mariana 
Fatu Adrian 
Hontaru Valerica 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

No (Vote: 2)
Galbenu Ana lulia

Abstain ( Vote: 5 )
Dumitru Constantin 
Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting { Total: 2 )
Malureanu Liviu

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
lacob Cezar 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Tudorache Livia

Ene Stelian Bogdan 
Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocenţiu Ioan
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Dobre Alexandru 
Gutium Narcisa-Veronica 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Galbenu Mircea Mihai
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Nam e List

Proposa! Name:
Aprobarea 
ordinii de zi

Yes ( Vote: 21 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Hontam Vaierica 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 7 )
Ene Stelian Bogdan 
Galbenu Mircea Mihai 
Tudorache Livia

No-Voting ( Total: 1 )
Voinea Inocenţiu Ioan

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Fatu Adrian
Moldoveanu Lucian Ionel

Dobre Alexandru 
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Galbenu Ana lulia 
Tudorache Andrei Cristian
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Name List

Proposal Name:
Punctul 1 
Aprobare P.V. 
S.E. 22.07.2019

Yes (Vote: 22)
Baetica Nicoleta Mariana 
Fleancu Florin 
Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 1 )
Voinea Inocenţiu Ioan

Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru 
Galbenu Ana lulia Gutium Narcisa-Veronica 
lacob Cezar Malureanu Liviu 
Marinescu Ionela Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Cristian Petrescu Elena 
Radu Constantin Sima Elena Daniela 
Văduvă Iuliana Vasiliu Mariana

Abstain ( Vote: 4)
Dumitru Constantin 
Galbenu Mircea Mihai

Ene Stelian Bogdan Fatu Adrian

No-Voting ( Total: 2)
Tudorache Andrei Cristian Tudorache Livia
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Name Lrst

Proposal Name: 
Punctul 2

Yes (Vote: 16)
Baetica Nicoleta Mariana 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Voicu Alin lonut

Comeanu Antonio Ciprian 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Văduvă Iuliana

Dobre Alexandru 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Vasiliu Mariana

No (Vote: 3 )
Fatu Adrian Tudorache Andrei Cristian Tudorache Livia

Abstain ( Vote: 8 )
Dumitru Constantin 
Galbenu Mircea Mihai 
Malureanu Liviu

Ene Stelian Bogdan 
Gutium Narcisa-Veronica 
Moldoveanu Lucian Ionel

Galbenu Ana lulia 
lacob Cezar

No-Voting ( Total: 2 )
Tudor Elena Voinea Inocenţiu Ioan

*
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Nam e List

Proposal Name: 
Punctul 3

Yes (Vote: 17)
Baetica Nicoleta Mariana 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

No ( Vote: 3 )
Fatu Adrian Tudorache Andrei Cristian Tudorache Livia

Abstain ( Vote: 8 )
Dumitru Constantin 
Galbenu Mircea Mihai 
Malureanu Liviu

Ene Stelian Bogdan 
Gutium Narcisa-Veronica 
Moldoveanu Lucian Ionel

Galbenu Ana lulia 
lacob Cezar

No-Voting ( Total: 1 )
Voinea Inocenţiu Ioan
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Yes (Vote: 25)
Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Galbenu Ana lulia 
Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No (Vote: 3 )
Fatu Adrian

Abstain ( Vote: 1)
Voinea Inocenţiu Ioan

No-Voting ( Total: 0 )

Proposal Name:

Punctul 4

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Galbenu Mircea Mihai 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Tudorache Livia
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Name List

Proposal Name: 
Punctul 5

Yes (Vote: 22)
Baetica Nicoleta Mariana 
Fatu Adrian
Gutium Narcisa-Veronica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Radu Constantin 
Tudorache Livia 
Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Hontaru Valerica 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Tudor Elena 
Văduvă Iuliana

Dobre Alexandru 
Galbenu Ana lulia 
lacob Cezar
Moldoveanu Lucian Ionel 
Popescu Romeo 
Tudorache Andrei Cristian 
Vasiliu Mariana

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 2 )
Malureanu Liviu Sima Elena Daniela

No-Voting ( Total: 5 )
Dumitru Constantin 
Petrescu Cristian

Ene Stelian Bogdan 
Voinea Inocenţiu Ioan

Galbenu Mircea Mihai
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Proposal Name: 
Punctul 6

Yes (Vote: 18)
Baetica Nicoleta Mariana 
Ene Stelian Bogdan 
Hontaru Valerica 
Marinescu Ionela 
Popescu Romeo 
Văduvă iuliana

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
lacob Cezar 
Paunica Adriana 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru 
Gutium Narcisa-Veronica 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 2 )
Dumitru Constantin Fatu Adrian

Abstain ( Vote: 5 )
Galbenu Mircea Mihai 
Tudorache Livia

Malureanu Liviu 
Voinea Inocenţiu Ioan

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting { Total: 4 )
Galbenu Ana lulia 
Tudorache Andrei Cristian

Petrescu Elena Radu Constantin
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Corneanu Antonio Ciprian 
Fatu Adrian 
Galbenu Mircea Mihai 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Tudorache Andrei Cristian 
Vasiliu Mariana

No { Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 1)
Dumitru Constantin

No-Voting ( Total: 0 )

Proposal Name:

Punctul 7

Yes (Vote: 28)
Baetica Nicoleta Mariana 
Ene Stelian Bogdan 
Galbenu Ana lulia 
Hontaru Vaierica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Văduvă Iuliana 
Voinea Inocenţiu Ioan

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Gutium Narcisa-Veronica 
Mălureanu Liviu 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Tudorache Livia 
Voicu Alin lonut
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Yes ( Vote: 29)
Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Galbenu Ana lulia 
Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Văduvă Iuliana 
Voinea Inocenţiu Ioan

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting { Total: 0 )

Proposaf Name:

Punctul 8

Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Fleancu Florin 
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Tudorache Livia 
Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru 
Fatu Adrian 
Galbenu Mircea Mihai 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Tudorache Andrei Cristian 
Vasiliu Mariana

Page 1 of 1

S e

7/30/2019 5:11:19 PM



Name List

Yes (Vote: 29)
Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Galbenu Ana lulia 
Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Văduvă Iuliana 
Voinea Inocenţiu Ioan

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 0 )

Proposal Name:

Punctul 9

Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Fleancu Florin 
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
T udorache Livia 
Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru 
Fatu Adrian 
Galbenu Mircea Mihai 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Tudorache Andrei Cristian 
Vasiliu Mariana
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Yes (Vote: 24)
Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Galbenu Mircea Mihai 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

No { Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 4 )
Ene Stelian Bogdan 
Tudorache Livia

No-Votîng ( Total: 1 )
Voinea Inocenţiu Ioan

Proposal Name:

Punctul 10

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Gutium Narcîsa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru 
Galbenu Ana lulia 
Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Fatu Adrian Tudorache Andrei Cristian

7/30/2019 5:11:41 PM Page 1 of 1

&



Nam e List

Yes {Vote: 16)
Baetica Nicoleta Mariana 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No (Vote: 6 )
Ene Stelian Bogdan 
Moldoveanu Lucian Ionel

Abstain ( Vote: 4 )
Dumitru Constantin 
Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 3 )
Fatu Adrian

Proposal Name:

Punctul 11

Corneanu Antonio Ciprian 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Galbenu Ana lulia 
Tudorache Andrei Cristian

Gutium Narcisa-Veronica

Fleancu Florin

Dobre Alexandru 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Galbenu Mircea Mihai 
Tudorache Livia

lacob Cezar

Voinea Inocenţiu Ioan
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Proposal Name: 
Punctul 12

Yes (Vote: 17)
Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

No (Vote: 6 )
Fatu Adrian
Moldoveanu Lucian Ionel

Galbenu Ana lulia
Tudorache Livia

Galbenu Mircea Mihai 
Voinea Inocenţiu Ioan

Abstain ( Vote: 3 )
Gutium Narcisa-Veronica lacob Cezar Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 3 )
Ene Stelian Bogdan Fleancu Florin Tudorache Andrei Cristian

Page 1 of 1

Qo

7/30/2019 5:22:16 PM



Name List

Proposal Name: 
Punctul 13

Yes (Vote: 18)
Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No (Vote: 5 )
Fatu Adrian 
Tudorache Livia

Galbenu Mircea Mihai 
Voinea Inocenţiu Ioan

Tudorache Andrei Cristian

Abstain ( Vote: 5)
Ene Stelian Bogdan 
Malureanu Liviu

Galbenu Ana lulia 
Moldoveanu Lucian Ionel

lacob Cezar

No-Voting ( Total; 1)
Gutium Narcisa-Veronica
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Proposal Name:
Amendament 1

Yes ( Vote: 18)
Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Văduvă Iuliana

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stei ian Bogdan 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 7 )
Fatu Adrian 
lacob Cezar 
Tudorache Livia

Galbenu Mircea Mihai 
Moldoveanu Lucian Ionel

Gutium Narcisa-Veronica 
Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 4 )
Galbenu Ana lulia 
Voinea Inocenţiu Ioan

Malureanu Liviu Radu Constantin
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Proposal Name: 
Punctul 14

Yes { Vote: 18 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Văduvă Iuliana

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 2 )
Tudorache Livia Voinea Inocenţiu Ioan

Abstain ( Vote: € ) 
Fatu Adrian 
lacob Cezar

Galbenu Mircea Mihai 
Malureanu Liviu

Gutium Narcisa-Veronica 
Moldoveanu Lucian ionel

No-Voting (Total: 3 )
Galbenu Ana lulia Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian
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Proposal Name:
Amendament 2

Yes { Vote: 18)
Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 8 )
Ene Stelian Bogdan 
Gutium Narcisa-Veronica 
Tudorache Andrei Cristian

Fatu Adrian 
lacob Cezar 
Tudorache Livia

Galbenu Mircea Mihai 
Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting { Total: 3)
Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu Voinea Inocenţiu Ioan
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Yes ( Vote: 17)
Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Marineata Marcel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

No ( Vote: 3 )
Tudorache Andrei Cristian

Abstain ( Vote: 8 )
Ene Stelian Bogdan 
Galbenu Mircea Mihai 
Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 1 )
Paunica Adriana

Proposal Name:

Punctul 15

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Tudorache Livia

Fatu Adrian
Gutium Narcisa-Veronica 
Moldoveanu Lucian Ionel

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Voinea Inocenţiu Ioan

Galbenu Ana lulia 
lacob Cezar
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Proposal Name: 
Punctul 16

Yes (Vote: 19)
Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

No ( Vote: 1 )
Voinea Inocenţiu Ioan

Abstain ( Vote: 6 )
Fatu Adrian 
lacob Cezar

Galbenu Mircea Mihai 
Moldoveanu Lucian Ionel

Gutium Narcisa-Veronica 
Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 3 )
Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu Tudorache Livia
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Yes (Vote: 17)
Baetica Nicoleta Mariana 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

No ( Vote: 1)
Voinea Inocenţiu Ioan

Abstain ( Vote: 11)
Dumitru Constantin 
Galbenu Ana lulia 
lacob Cezar
Tudorache Andrei Cristian 

No-Voting { Total: 0 )

Proposal Name:

Punctul 17

Corneanu Antonio Ciprian 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Ene Stelian Bogdan 
Galbenu Mircea Mihai 
Malureanu Liviu 
Tudorache Livia

Dobre Alexandru 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Fatu Adrian
Gutium Narcisa-Veronica 
Moldoveanu Lucian Ionel

7/30/2019 5:23:58 PM Page l o f 1



Name List

Yes ( Vote: 18 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

No (Vote: 4 )
Ene Stelian Bogdan 
Voinea Inocenţiu Ioan

Abstain ( Vote: 7 )
Fatu Adrian 
Malureanu Liviu 
Tudorache Livia

Proposal Name:

Punctul 18

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Galbenu Mircea Mihai

Galbenu Ana lulia 
Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 0 )

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

lacob Cezar

Gutium Narcisa-Veronica 
Tudorache Andrei Cristian
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Proposal Name:
Amendament 3

Yes (Vote: 18)
Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No { Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 2 )
Malureanu Liviu Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Total: 9 )
Ene Stelian Bogdan 
Galbenu Mircea Mihai 
Moldoveanu Lucian Ionel

Fatu Adrian
Gutium Narcisa-Veronica 
Tudorache Livia

Galbenu Ana lulia 
lacob Cezar 
Voinea Inocenţiu Ioan
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Proposal Name:
Punctul 19

Yes (Vote: 18)
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Dumitru Constantin Fleancu Florin Hontaru Valerica
Marineata Marcel Marinescu Ionela Paunica Adriana
Petrescu Cristian Petrescu Elena Popescu Romeo
Radu Constantin Sima Elena Daniela Tudor Elena
Văduvă Iuliana Vasiliu Mariana Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain { Vote: 1}
Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 10)
Ene Stelian Bogdan Fatu Adrian Galbenu Ana lulia
Galbenu Mircea Mihai Gutium Narcisa-Veronica lacob Cezar
Moldoveanu Lucian Ionel Tudorache Andrei Cristian Tudorache Livia
Voinea Inocenţiu Ioan
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Yes (Vote: 17)
Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Vasiliu Mariana

No ( Vote: 1)
Tudorache Andrei Cristian

Abstain ( Vote: 9 )
Ene Stelian Bogdan 
lacob Cezar 
Sima Elena Daniela

No-Voting ( Total: 2 )
Galbenu Ana lulia

Proposal Name:

Punctul 20

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Voicu Alin lonut

Fatu Adrian 
Malureanu Liviu 
Tudorache Livia

Voinea Inocenţiu Ioan

Dobre Alexandru 
Gutium Narcisa-Veronica 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Tudor Elena

Galbenu Mircea Mihai 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Văduvă Iuliana
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Proposal Name: 
Punctul 21

Yes ( Vote: 26)
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Fatu Adrian Fleancu Florin Galbenu Ana lulia
Galbenu Mircea Mihai Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica
lacob Cezar Malureanu Liviu Marineata Marcel
Marinescu Ionela Moldoveanu Lucian Ionel Paunica Adriana
Petrescu Cristian Petrescu Elena Popescu Romeo
Radu Constantin Sima Elena Daniela Tudor Elena
Tudorache Livia Văduvă Iuliana Vasiliu Mariana
Voicu Alin lonut Voinea Inocenţiu Ioan

No ( Vote: 0 ) 

Abstain ( Vote: 3 )
Dumitru Constantin Ene Stelian Bogdan Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Total: 0 )
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Proposal Name: 
Punctul 22

Yes ( Vote: 22)
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Fatu Adrian Fleancu Florin Galbenu Mircea Mihai
Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica lacob Cezar
Malureanu Liviu Marineata Marcel Marinescu Ionela
Paunica Adriana Petrescu Elena Radu Constantin
Sima Elena Daniela Tudor Elena Tudorache Andrei Cristian
Tudorache Livia 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0)

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting { Total: 7 )

Văduvă Iuliana Vasiliu Mariana

Dumitru Constantin Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia
Moldoveanu Lucian Ionel 
Voinea Inocenţiu Ioan

Petrescu Cristian Popescu Romeo

7/30/2019 6:02:53 PM Page 1 o f 1



Yes ( Vote: 24)
Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Galbenu Ana lulia 
Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Tudorache Livia

No ( Vote: 0 }

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 5 )
Fatu Adrian 
Voicu Alin lonut

P roposa l Name:

Punct
suplimentar 1

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Galbenu Mircea Mihai 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Văduvă Iuliana

Moldoveanu Lucian Ionel 
Voinea Inocenţiu Ioan

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Vasiliu Mariana

Tudorache Andrei Cristian
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Yes (Vote: 18)
Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă iuliana

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote: 11)
Ene Stelian Bogdan 
Galbenu Mircea Mihai 
Malureanu Liviu 
Tudorache Livia

No-Voting ( Total: 0 )

P roposa l Nam e:

P unct
s u p lim e n ta r 2

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Fatu Adrian
Gutium Narcisa-Veronica 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Voinea Inocenţiu Ioan

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Galbenu Ana lulia 
lacob Cezar
Tudorache Andrei Cristian
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Proposal Name: 
Punct
suplimentar 3

Yes (Vote: 28)
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Dumitru Constantin Ene Stelian Bogdan Fatu Adrian
Fleancu Florin Galbenu Ana lulia Galbenu Mircea Mihai
Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica lacob Cezar
Malureanu Liviu Marineata Marcel Marinescu Ionela
Moldoveanu Lucian Ionel Paunica Adriana Petrescu Cristian
Petrescu Elena Popescu Romeo Radu Constantin
Sima Elena Daniela Tudor Elena Tudorache Livia
Văduvă Iuliana 
Voinea Inocenţiu Ioan

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting (Total: 1 )
Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana Voicu Alin lonut
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Proposal Name: 
Punct
suplimentar 4

Yes (Vote: 19)
Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Hontaru Valerica 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru 
Galbenu Mircea Mihai 
lacob Cezar 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Văduvă Iuliana

Dumitru Constantin 
Gutium Narcisa-Veronica 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Vasiliu Mariana

No ( Vote: 2 ) 
Fatu Adrian Tudorache Livia

Abstain ( Vote: 4 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Tudorache Andrei Cristian

Ene Stelian Bogdan Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 4 )  
Galbenu Ana lulia 
Voinea Inocenţiu Ioan

Moldoveanu Lucian Ionel Sima Elena Daniela
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Proposal Name: 
Punct
suplimentar 5 

Yes ( Vote: 25 )
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Dumitru Constantin Fleancu Florin Galbenu Ana lulia
Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica lacob Cezar
Malureanu Liviu Marineata Marcel Marinescu Ionela
Moldoveanu Lucian Ionel Paunica Adriana Petrescu Cristian
Petrescu Elena Popescu Romeo Radu Constantin
Sima Elena Daniela Tudor Elena Tudorache Andrei Cristian
Tudorache Livia 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting (Total: 4 )

Văduvă Iuliana Vasiliu Mariana

Ene Stelian Bogdan 
Voinea Inocenţiu Ioan

Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai
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Proposal Name:
Punct
suplimentar 6 

Yes (Vote: 26)
Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Hontaru Valerica 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Tudorache Andrei Cristian 
Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut Voinea Inocenţiu Ioan

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 2 )
Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 1)
Ene Stelian Bogdan

Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Galbenu Ana lulia 
lacob Cezar
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Tudorache Livia

Corneanu Antonio Ciprian 
Fatu Adrian
Gutium Narcisa-Veronica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Văduvă Iuliana
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Proposal Name: 
Punct
suplimentar 7 

Yes ( Vote: 25 )
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Dumitru Constantin Fatu Adrian Fleancu Florin
Galbenu Ana lulia Galbenu Mircea Mihai Gutium Narcisa-Veronica
Hontaru Valerica lacob Cezar Malureanu Liviu
Marineata Marcel Marinescu Ionela Moldoveanu Lucian Ionel
Paunica Adriana Petrescu Cristian Petrescu Elena
Popescu Romeo Radu Constantin Tudor Elena
Tudorache Livia 
Voinea Inocenţiu Ioan

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 4 )

Vasiliu Mariana Voicu Alin lonut

Ene Stelian Bogdan 
Văduvă Iuliana

Sima Elena Daniela Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Total: 0 )
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Proposal Name: 
Punct
suplimentar 8

Yes ( Vote: 18 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Dumitru Constantin 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No (Vote: 4 )
Fatu Adrian 
Voinea Inocenţiu Ioan

Tudorache Andrei Cristian Tudorache Livia

Abstain ( Vote: 7 )
Ene Stelian Bogdan 
Gutium Narcisa-Veronica 
Moldoveanu Lucian ionel

Galbenu Ana lulia 
lacob Cezar

Galbenu Mircea Mihai 
Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 0 )
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N a m e  Lest

Yes ( Vote: 17 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

No (Vote: 5 )
Dumitru Constantin 
Tudorache Livia

Abstain ( Vote: 7 )
Ene Stelian Bogdan 
lacob Cezar
Tudorache Andrei Cristian 

No-Voting ( Total: 0 )

Proposal Name:

Punct
suplimentar 9

Corneanu Antonio Ciprian 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Fatu Adrian 
Voinea Inocenţiu Ioan

Galbenu Ana lulia 
Malureanu Liviu

Dobre Alexandru 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica 
Moldoveanu Lucian Ionel
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Name List

Yes (Vote: 17)
Baetica Nicoleta Mariana 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

No ( Vote: 5 )
Dumitru Constantin 
Tudorache Livia

Abstain ( Vote: 7 )
Ene Stelian Bogdan 
lacob Cezar
Tudorache Andrei Cristian 

No-Voting ( Total: 0 )

P roposa l Name:

P unct
s u p lim e n ta r 10

Corneanu Antonio Ciprian 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Fatu Adrian 
Voinea Inocenţiu Ioan

Galbenu Ana lulia 
Malureanu Liviu

Dobre Alexandru 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica 
Moldoveanu Lucian Ionel
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Name List

Yes (Vote: 17)
Corneanu Antonio Ciprian 
Gutium Narcisa-Veronica 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

No ( Vote: 4 )
Fatu Adrian 
Voinea Inocenţiu Ioan

Abstain ( Vote: 8 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Galbenu Ana lulia 
Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 0 )

P roposa l Nam e:

P u n c t
s u p lim e n ta r 11

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Galbenu Mircea Mihai

Dumitru Constantin 
lacob Cezar
Tudorache Andrei Cristian

Fleancu Florin 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Tudorache Livia

Ene Stelian Bogdan 
Malureanu Liviu
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Name List

Proposal Name: 
Punct
suplimentar 12

Yes (Vote: 16)
Baetica Nicoleta Mariana 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Văduvă Iuliana

Dobre Alexandru 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Vasiliu Mariana

No ( Vote: 4 )
Ene Stelian Bogdan 
Voinea Inocenţiu Ioan

Fatu Adrian Tudorache Livia

Abstain ( Vote: 7 )
Dumitru Constantin 
Gutium Narcisa-Veronica 
Moldoveanu Lucian Ionel

Galbenu Ana lulia 
lacob Cezar

Galbenu Mircea Mihai 
Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 2 )
Sima Elena Daniela Tudorache Andrei Cristian
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Nam e List

Proposal Name: 
Punct
suplimentar 13

Yes (Vote: 15)
Baetica Nicoleta Mariana 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Popescu Romeo 
Văduvă Iuliana

Corneanu Antonio Ciprian 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Radu Constantin
Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru 
Marineata Marcel 
Petrescu Elena 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 6 )
Ene Stelian Bogdan 
Tudorache Andrei Cristian

Fatu Adrian 
Tudorache Livia

Galbenu Mircea Mihai 
Voinea Inocenţiu Ioan

Abstain ( Vote: 5 )
Dumitru Constantin 
lacob Cezar

Galbenu Ana lulia 
Malureanu Liviu

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting ( Total: 2 )
Moldoveanu Lucian Ionel Sima Elena Daniela
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